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Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla 

 

SUNUŞ 

 

 İnsanın yaratılış gerekçesi Allah’a kulluk görevine dayanır. 

Allah’a kulluk ise, O’nu her şeyden üstün tutup emir ve 

yasaklarına koşulsuz uymak demektir. Öyleyse bu emir ve 

yasaklar nelerdir; “hangi kaynaktan nasıl öğrenip yaşantımıza 

yön verebiliriz?” diye bir sorunla karşı karşıyayız. 

 Allah Teâlâ, insan neslinin dünya yaşamına başlamasından 

itibaren onu başıboş bırakmamış ve her kavme birer uyarıcı, 

peygamber gönderip şeriatlarını (dini kuralarını) belirlemiştir. 

Böylece emir ve yasakların neler olduğu kendilerine verilen ilâhi 

kitaplarda açıklanarak uyulması istenmiştir. 

İslâmi kuralları yaşam tarzı seçen Müslüman toplumuna da 

Kur’an verilmiş ve Hz. Peygamberimizin sünnetiyle de yol 

haritası çizilmiştir. Dahası sorumluluğumuzu belirleyen kurallar 

zincirine, ahrette Kur’an’dan hesaba çekileceğimiz hükmü 

eklenerek insanlar akıbetinden haberdar edilmiştir (43.Zuhruf 

Sûr/44). Demek ki “Mahkeme-i kübra’da” kendimizi savunurken 

doğru cevap verebilmemiz için Allah’ın emir ve yasaklarının 

neler olduğunu öğrenip günlük yaşantımıza uygulamamız 

gerekecektedir. Ancak bu aşamada sorunlara çözüm ararken bir 

olumsuz ayrıntı karşımıza çıkmaktadır. Kur’an Arapça lisanında; 
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Türkiye Müslümanlarının çoğunluğu ise Arapça bilmiyor. 

Camileri dolduran Müslümanların çokluğu her ne kadar 

hoşumuza gidip moral kaynağı olmakta ise de, Allah’ın emir ve 

yasakları öğretilmediğinden çabalar noksan kalmaktadır. 

Camilerde Din Görevlileri, kendilerine özgü makamda Kur’anı 

okuyor, cemaat da ritim ve ahengine kapılıp bir şey 

anlamadan“Allah’a saygıdan dolayı” dinliyor. Fakat ”ne anladığı 

ve yaşamını yönlendirecek ne gibi uyarıcı bilgi edindiği?”gibi 

sorular cevapsız kalıyor. Çünkü okunan sûre veya ayetlerin 

meâlleri anlatılıp açıklanmıyor. İşte bu nedenle din kardeşlerime 

önerim: Kur’anı Arapça olarak okurken mutlaka meâli de 

okunmalıdır. O zaman göreceksiniz hem imanımız güçlenecek 

ve hem de amelimiz güzelleşecektir. Öte yandan haram ve 

yasakların neler olduğu öğrenilip bunlardan uzaklaştıkça da dini 

yaşantımız bizleri saygın kılacaktır. 

Bu duygu ve düşünceyle hareket edip fırsat buldukça Kur’anın 

meâlini yılda 2-3 defa okumayı kendime görev edindim. Bu 

süreç içerisinde konu başlıklarına göre hazırladığım metni, siz 

muhterem okuyucuların istifadelerine sunuyorum. İyinin daha 

iyisi olacağı değerlendirmesiyle umarım bu çalışmamı becerikli 

kardeşlerim daha da ileri seviyeye götürebilirler. 

Çabalarımız,”halka hizmetin Hak’ka hizmet” düşüncesiyle 

örtüşmesini sağlamak olmalıdır. Selâm Allah’ın sevgili kulları 

üzerine olsun! 

 

OKUMADA KOLAYLIK 

1- Bu kitapçık, Diyanet’in Kur’an meâli esas alınarak hazırlandı. 
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2- PDF formatlı dosyalarda farenin (mause) sol oku ile 

okunacak konu üzerine tıklanınca o sayfa açılır. 

3.Tekrar baş tarafa dönebilmek için “Home” tuşuna basılmalıdır. 

4. Bazı ayet meâlleri uzun olduğundan tamamı değil, yerine 

(………..) İşareti konulup konu ile  ilgili bölümü alınmıştır. 
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ABDEST ALMA-TEYEMMÜM 
 

+ Ey iman edenler! Sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar, 

bir de -yolcu olmanız durumu müstesna- cünüp iken 

yıkanıncaya kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olur veya 

yolculukta bulunursanız, veyahut biriniz abdest bozmaktan 

gelince ya da eşlerinizle cinsel ilişkide bulunup, su da 

bulamazsanız o zaman temiz bir toprağa yönelip, (niyet ederek 

onunla) yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin. Şüphesiz Allah çok 

affedicidir, çok bağışlayıcıdır.(4.Nisa Sûr/43) 

 

+ Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi, 

dirseklere kadar ellerinizi ve -başlarınıza mesh edip- her iki 

topuğa kadar da ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüp iseniz, iyice 
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yıkanarak temizlenin. Hasta olursanız veya seferde 

bulunursanız veya biriniz abdest bozmaktan (def-i hacetten) 

gelir veya kadınlara dokunur (cinsel ilişkide bulunur) da su 

bulamazsanız, o zaman temiz bir toprağa yönelin. Onunla 

yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin (Teyemmüm edin). Allah, size 

herhangi bir güçlük çıkarmak istemez. Fakat O, sizi tertemiz 

yapmak ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister ki 

şükredesiniz.(6.Maide Sûr/6) 

 

ALLAH’IN SEVDİĞİ SÖZ VE DAVRANIŞLAR 
 

+…Şunu iyi bilin ki, Allah tövbe edenleri de sever, 

temizlenenleri de sever.(Bakara Sur/222) 

+…Allah güzel davranışta bulunanları sever.(Al-i İmran 

Sur/134), 

+…Allah sabredenleri sever.(Al-i İmran Sur/146) 

+…Allah iyi davrananları sever.(Al-i İmran Sur/148),(Maide 

Sur/13) 

+…Allah, kendisine güvenip dayananları sever.(Al-i İmran 

Sur/159) 

+…Allah iyi ve güzel yapanları sever.(Maide Sur/93) 

+…Allah (haksızlıktan) sakınanları sever.(Tövbe Sur/4) 

+…Çünkü Allah (ahdi bozmaktan) sakınanları sever.(Tövbe 

Sur/7) 

+…Allah da çok temizlenenleri (günahtan arınanları) 

sever.(Tövbe Sur/108) 

+…Allah adaletli olanları sever.(Mümtehine Sur/8) 
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+…Allah, kendi yolunda kenetlenmiş bir yapı gibi saf bağlayarak 

savaşanları sever.(Saff Sur/4) 

 

ALLAH’IN SEVMEDİĞİ SÖZ VE DAVRANIŞLAR 
 

+…bilsin ki, Allah da inkârcı kulların düşmanıdır.(Bakara 

Sur/98) 

+…Size savaş açanlara karşı siz de savaş açın. Sakın aşırı 

gitmeyin, çünkü Allah aşırıları sevmez.( Bakara Sur/190) 

+…Allah kâfirleri sevmez.(Al-i İmran Sur/32, Rum Sur/45)) 

+…Allah zalimleri sevmez.(Al-i İmran Sur/140, Şura Sur/40) 

+…Allah kendini beğenen ve daima böbürlenen kimseyi 

sevmez.(Nisa Sur/36, Nahl Sur/23,Lokman Sur/18, Hadid 

Sur/23) 

+……Zira Allah, hiçbir haini, hiçbir günahkârı sevmez (4.Nisa 

Sûr/107) 

+…Çünkü Allah hainliği meslek edinmiş olanları sevmez.(8. 

Enfal Sur/58)) 

+…Allah kötü sözün açıkça söylenmesini sevmez (ancak 

haksızlığa uğrayanlar başka) (Nisa Sur/148).(Not: Kötü söz= 

Gıybet, kovuculuk, çekiştirme, yalan, iftira v.s.) 

+…Onlar yer yüzünde bozgunculuğa koşarlar; Allah ise, 

bozguncuları sevmez.(Maide Sur/64, Kasas Sur/77)) 

+…Allah sınırı (Allah’ın koyduğu kuralları) aşanları 

sevmez.(Maide Sur/87, Araf Sur/55)) 

+…Allah israf edenleri sevmez.(En’am Sur/141, Araf Sur/31) 

+…Allah şımarıkları sevmez (Kasas Sur/76) 
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ADALETİ GÖZETMEK 
 

+ Ey Müslümanlar! Böylece sizi seçkin ve şerefli kıldık ki, bütün 

insanlar üzerine ADALET ÖRNEĞİ VE HAK ŞAHİTLERİ olasınız. 

(2.Bakara Sûr/143) 

 

+ Allah, size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar 

arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi 

emrediyor. Doğrusu Allah, bununla size ne güzel öğüt veriyor! 

Şüphesiz ki Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.(4.Nisa 

Sûr/58) 

 

 + Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygamber'e itaat edin 

ve sizden olan ulu'l-emre (idarecilere) de. Herhangi bir hususta 

anlaşmazlığa düştüğünüz takdirde, Allah'a ve ahiret gününe 

gerçekten inanıyorsanız, onu Allah ve Resûlüne arz edin.Bu, 

daha iyidir, sonuç bakımından da daha güzeldir.(4.Nisa Sûr/59) 

 

+ Ne kadar uğraşırsanız uğraşın, kadınlar arasında adaleti 

yerine getiremezsiniz. Öyle ise (birine) büsbütün gönül verip 

ötekini (kocası hem var, hem yok) askıda kalmış kadın gibi 

bırakmayın. Eğer arayı düzeltir ve Allah'a karşı gelmekten 

sakınırsanız, şüphesiz Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet 

edicidir.(4. Nisa Sûr/129) 
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+ Ey iman edenler! Kendiniz, ana babanız ve en yakınlarınızın 

aleyhine de olsa, Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle 

ayakta tutan kimseler olun. (Şahitlik ettikleriniz) zengin veya 

fakir de olsalar (adaletten ayrılmayın). Çünkü Allah ikisine de 

daha yakındır. (Onları sizden çok kayırır.) Öyle ise adaleti 

yerine getirmede nefsinize uymayın. Eğer (şahitlik ederken 

gerçeği) çarpıtırsanız veya (şahitlikten) çekinirseniz (bilin ki) 

şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.(4.Nisa 

Sûr/135) 

 

+ Ey iman edenler! Allah için hakkı titizlikle ayakta tutan, 

adalet ile şahitlik eden kimseler olun. Bir topluma olan kininiz 

sizi adaletsizliğe itmesin. Adil olun. Bu, Allah'a karşı gelmekten 

sakınmaya daha yakındır. Allah'a karşı gelmekten sakının. 

Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.(5.Maide 

Sûr/8) 

 

+ De ki: "Rabbim adaleti emretti. Her secde yerinde yüzlerinizi 

(O'na) doğrultun. Dini Allah'a has kılarak O'na ibadet edin. Sizi 

başlangıçta yarattığı gibi (yine O'na) döneceksiniz."(7.Araf 

Sûr/29) 

 

+"Ey kavmim! Ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın. İnsanların 

eşyalarını (mallarını ve haklarını) eksiltmeyin. Yeryüzünde 

bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın."(11.Hud Sûr/85) 
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+ Öyle ise emr olunduğun gibi dosdoğru ol. Beraberindeki tövbe 

edenler de dosdoğru olsunlar. Hak ve adalet ölçülerini aşmayın. 

Şüphesiz O, yaptıklarınızı hakkıyla görür.(11.Hud Sûr/112) 

 

+ Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım 

etmeyi emreder; hayâsızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, 

düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.(16.Nahl Sûr/90) 

 

+ Tartıyı adaletle yapın, teraziyi eksik tutmayın(55.Rahman 

Sûr/9) 

 

ADEM’İN CENNETTEN ÇIKARILIŞI 
 

2. Bakara Sûr/ 

35. Dedik ki: "Ey Adem! Sen ve eşin cennete yerleşin. Orada 

dilediğiniz gibi bol bol yiyin, ama şu ağaca yaklaşmayın, yoksa 

zalimlerden olursunuz." 

36. Derken, şeytan ayaklarını oradan kaydırdı. Onları içinde 

bulundukları konumdan çıkardı. Bunun üzerine biz de, 

"Birbirinize düşman olarak inin. Sizin için yeryüzünde belli bir 

süre barınak ve yararlanma vardır" dedik. 

37. Derken, Adem (vahy yoluyla) Rabbinden birtakım kelimeler 

aldı, (onlarla amel edip Rabb'ine yalvardı. O da) bunun üzerine 

tövbesini kabul etti. Şüphesiz o, tövbeleri çok kabul edendir, 

çok bağışlayandır. 

38. "İnin oradan (cennetten) hepiniz. Tarafımdan size bir yol 

gösterici (peygamber) gelir de kim ona uyarsa, onlar için 
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herhangi bir korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir" 

dedik.(2.Bakara Sûr/35-38) 

 

7. Araf Sûr/ 

19. "Ey Âdem! Sen ve eşin cennette kalın. Dilediğiniz yerden 

yiyin. Fakat şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden 

olursunuz." 

20. Derken şeytan, kendilerinden gizlenmiş olan avret yerlerini 

onlara açmak için kendilerine vesvese verdi ve dedi ki: 

"Rabbiniz size bu ağacı ancak, melek olmayasınız, ya da 

(cennette) ebedi kalacaklardan olmayasınız diye yasakladı 

21. "Şüphesiz ben size öğüt verenlerdenim" diye de onlara 

yemin etti. 

22. Bu sûretle onları kandırarak yasağa sürükledi. Ağaçtan 

tattıklarında kendilerine avret yerleri göründü. Derhal üzerlerini 

cennet yapraklarıyla örtmeye başladılar. Rableri onlara, "Ben 

size bu ağacı yasaklamadım mı? Şeytan size apaçık bir 

düşmandır, demedim mi?" diye seslendi. 

23. Dediler ki: "Rabbimiz! Biz kendimize zulüm ettik. Eğer bizi 

bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden 

oluruz." 

24. Allah dedi ki: "Birbirinizin düşmanı olarak inin (oradan). 

Size yeryüzünde bir zamana kadar yerleşme ve yararlanma 

vardır." 

25. Allah dedi ki: "Orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve 

oradan (mahşere) çıkarılacaksınız." (7.Araf Sûr/19-25) 
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20. Tâ- Hâ Sûr/ 

117. Biz de şöyle dedik: "Ey Adem! Şüphesiz bu (İblis) sen ve 

eşin için bir düşmandır. Sakın sizi cennetten çıkarmasın; sonra 

mutsuz olursun." 

118. "Şüphesiz senin için orada aç kalmak, çıplak kalmak 

yoktur." 

119. "Orada ne susuzluk çekersin, ne de güneş altında kalırsın." 

 120. Nihayet şeytan ona vesvese verip şöyle dedi: "Ey Adem! 

Sana ebedilik ağacını ve yok olmayan bir saltanatı göstereyim 

mi?" 

121. Bunun üzerine onlar (Adem ve eşi Havva) o ağacın 

meyvesinden yediler. Bu sebeple ayıp yerleri kendilerine 

göründü ve cennet yaprağından üzerlerine örtmeye başladılar. 

Adem Rabbine isyan etti ve yolunu şaşırdı. 

122. Sonra Rabbi onu seçti, tövbesini kabul etti ve ona doğru 

yolu gösterdi 

123. Allah şöyle dedi: "Birbirinize düşman olarak hepiniz oradan 

inin. Eğer tarafımdan size bir yol gösterici (kitap) gelir de, kim 

benim yol göstericime uyarsa artık o, ne (dünyada) sapar ne de 

(ahirette) sıkıntı çeker." 

 124. "Her kim de benim zikrimden (Kur'an'dan) yüz çevirirse 

mutlaka ona dar bir geçim vardır. Bir de onu kıyamet gününde 

kör olarak haşr ederiz." (20. Tâ- Hâ Sûr/117-124) 

 

ALDATMA, GASP 
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+ Aranızda birbirinizin mallarını haksız yere yemeyin. İnsanların 

mallarından bir kısmını bile bile günaha girerek yemek için 

onları hakimlere (rüşvet olarak) vermeyin.(2.Bakara Sûr/188) 

 

+ "Her kim de benim zikrimden (Kur'an'dan) yüz çevirirse 

mutlaka ona dar bir geçim vardır. Bir de onu kıyamet gününde 

kör olarak haşrederiz." (20. Taha Sûr/124) 

 

+ Ölçüyü tam yapın. Eksik verenlerden olmayın." (26. Şuara 

Sûr/181) 

 

+"Doğru terazi ile tartın." 26. Şuara Sûr/182) 

 

+"İnsanların mallarını ve haklarını eksiltmeyin. Yeryüzünde 

bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın."(26. Şuara 

Sûr/183) 

 

+ Tartıyı adaletle yapın, teraziyi eksik tutmayın(55.Rahman 

Sûr/9) 

 

+ Allah şımarıkları sevmez (Kasas Sur/76) 

 

ALLAH’A TEK TARAFLI İNANMAK 
 

+ İnsanlardan kimi Allah'a yalnız bir yönden kulluk eder. Şöyle 

ki: Kendisine bir iyilik dokunursa buna pek memnun olur, bir de 

musibete uğrarsa çehresi değişir (dinden yüz çevirir). O, 
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dünyasını da, ahiretini de kaybetmiştir. İşte bu, apaçık ziyanın 

ta kendisidir. (22. Hac Sûr/11) 

 

(HER ŞEY) ALLAHIN DİLEMESİYLE GERÇEKLEŞİR 
 

+ Biz onlara melekleri de indirseydik, kendileriyle ölüler de 

konuşsaydı ve her şeyi karşılarında (hakikatın şahidleri olarak) 

toplasaydık Allah dilemedikçe yine de iman edecek 

değillerdi.(6.En’am Sûr/111) 

 

+ İşte böylece biz her Peygambere insan ve cin şeytanlarını 

düşman kıldık. Bunlar aldatmak için birbirlerine yaldızlı laflar 

fısıldarlar. Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. O halde onları 

iftiralarıyla baş başa bırak..(6.En’am Sûr/112) 

 

+ Yine bunun gibi, Allah'a ortak koşanların çoğuna, koştukları 

ortaklar, çocuklarını öldürmelerini güzel gösterdi ki; onları 

helake sürüklesinler ve dinlerini karıştırıp onları yanıltsınlar. 

Eğer Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. Artık sen onları 

uydurdukları ile baş başa bırak. (6.En’am Sûr/137) 

 

+ De ki: "En üstün delil yalnızca Allah'ındır. O, dileseydi elbette 

sizin hepinizi doğru yola iletirdi." (6.En’am Sûr/149) 

 

+ De ki: "Allah dilemedikçe ben kendime bir zarar verme ve bir 

fayda sağlama gücüne sahip değilim. Eğer ben gaybı biliyor 

olsaydım daha çok hayır elde etmek isterdim ve bana kötülük 
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dokunmazdı. Ben inanan bir kavim için sadece bir uyarıcı ve bir 

müjdeciyim."(7.Araf Sûr/188) 

 

+ De ki: "Allah dilemedikçe, ben kendime bile ne bir zarar, ne 

de fayda verme gücüne sahibim. Her milletin bir eceli vardır. 

Onların eceli geldi mi, ne bir an geri kalabilirler ne de öne 

geçebilirler."(10.Yunus Sûr/49) 

 

+ Allah'ın izni olmadıkça, hiçbir kimse iman edemez. Allah, 

azabı akıllarını (güzelce) kullanmayanlara verir. ."(10.Yunus 

Sûr/100) 

 

+ Allah dileseydi, sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat O, dilediğini 

saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. Yapmakta olduğunuz 

şeylerden mutlaka sorguya çekileceksiniz.(16. Nahl Sûr/93) 

 

+ Allah'ın dilemesi olmadıkça siz dileyemezsiniz. Şüphesiz Allah 

hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.(76. İnsan Sûr/30) 

 

ALLAH’TAN HAYIRLI OLANI İSTEMEK 
 

+ Savaş, hoşunuza gitmediği halde, size farz kılındı. Olur ki, bir 

şey sizin için hayırlı iken, siz onu hoş görmezsiniz. Yine olur ki, 

bir şey sizin için kötü iken, siz onu seversiniz. Allah bilir, siz 

bilmezsiniz.(2.Bakara Sûr/216) (Not: Bu nedenle mü’min 

Allah’tan, hakkında hayırlı olanı istemelidir) 
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ALLAH’IN KİTAPLARINI UYGULAMAK 
 

+ Eğer onlar Tevrat'ı, İncil'i ve Rablerinden onlara indirileni 

(Kur'an'ı) doğru dürüst uygulasalardı, şüphesiz hem 

üstlerinden, hem de ayaklarının altından yerlerdi (yeraltı ve 

yerüstü servetlerinden istifade ederek refah içinde yaşarlardı). - 

Onlardan aşırılığa kaçmayan (iktisatlı, mutedil) bir zümre 

vardır; fakat çoğunun yaptıkları ne kötüdür!(5. Maide Sûr/66) 

 

+ "Ey Kitap ehli! Siz, Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden size 

indirileni hakkıyle uygulamadıkça, (doğru) bir şey (yol) üzerinde 

değilsinizdir" de. Rabbinden sana indirilen, onlardan çoğunun 

küfür ve azgınlığını elbette artıracaktır. Kâfirler topluluğuna 

üzülme.(5. Maide Sûr/68) 

 

+ Eğer, o memleketlerin halkları iman etseler ve Allah'a karşı 

gelmekten sakınsalardı, elbette onların üstüne gökten ve 

yerden nice bereketler (in kapılarını) açardık. Fakat onlar 

yalanladılar, biz de kendilerini işledikleri günahlarından dolayı 

yakalayıverdik.(7. Araf Sûr/96) 

 

+ "Her kim de benim zikrimden (Kur'an'dan) yüz çevirirse 

mutlaka ona dar bir geçim vardır. Bir de onu kıyamet gününde 

kör olarak haşrederiz."(20. Taha Sûr/124) 

 

ALLAH’TAN KORKMAK 
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+ İnsanlardan, hayvanlardan ve davarlardan da yine böyle türlü 

renkte olanlar var. Kulları içinden ancak âlimler, Allah'tan 

(gereğince) korkar. Şüphesiz Allah, daima üstündür, çok 

bağışlayandır (35. Fatır Sûr/28)  

 

+ İşte bu, Allah'ın size indirdiği buyruğudur. Kim Allah'tan 

korkarsa Allah onun kötülüklerini örter ve onun mükâfatını 

arttırır.(65. Talak Sûr/5) 

 

+ Allah onlara şiddetli bir azap hazırlamıştır. Ey inanan akıl 

sahipleri! Allah'tan korkun. Allah size gerçekten bir uyarıcı 

(kitap) indirmiştir. (65. Talak Sûr/10) 

 

 ALLAH’A ORTAK KOŞMAK (KÜFÜR) 
 

       + Şüphesiz Allah, kendisine ortak koşulmasını asla 

bağışlamaz. Bunun dışında kalan (günah)ları ise dilediği 

kimseler için bağışlar. Allah'a şirk koşan kimse, şüphesiz büyük 

bir günah işleyerek iftira etmiş olur.(4.Nisa Sûr/48) 

 

       +.Şüphesiz, Allah'ı ve peygamberlerini inkar edenler, 

Allah'a inanıp peygamberlerine inanmayarak ayrım yapmak 

isteyenler, "(Peygamberlerin) kimine inanırız, kimini inkar 

ederiz" diyenler ve böylece bu ikisinin (imanla küfrün) arasında 

bir yol tutmak isteyenler var ya;işte onlar gerçekten kafirlerdir. 

Biz de kafirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır(4.Nisa Sûr/150-

151) 
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+ Ey Kitab ehli! Dininizde sınırları aşmayın ve Allah hakkında 

ancak hakkı söyleyin. Meryem oğlu İsa Mesih, ancak Allah'ın 

peygamberi, Meryem'e ulaştırdığı (emriyle onda var ettiği) 

kelimesi ve kendisinden bir ruhtur. Öyleyse Allah'a ve 

peygamberlerine iman edin, "(Allah) üçtür" demeyin.(33) Kendi 

iyiliğiniz için buna son verin. Allah, ancak bir tek ilâhtır. O, 

çocuk sahibi olmaktan uzaktır. Göklerdeki her şey, yerdeki her 

şey O'nundur. Vekil olarak Allah yeter.(4.Nisa Sûr/171) 

(33) Hıristiyanlar, Allah'ın "baba", "oğul" ve "ruhu'l-kudüs" gibi 

üç unsurdan oluştuğuna inanmaktadırlar. 

 

+ Andolsun, "Allah, Meryemoğlu Mesih'dir", diyenler kesinlikle 

kâfir oldular. De ki: "Şâyet Allah, Meryemoğlu Mesih'i, onun 

anasını ve yeryüzünde olanların hepsini yok etmek istese, 

Allah'a karşı kim ne yapabilir? Göklerin, yerin ve bunların 

arasında bulunan her şeyin hükümranlığı Allah'ındır. Dilediğini 

yaratır. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir."(5.Maide 

Sûr/17) 

 

+  (Bir de) yahudiler ve hıristiyanlar, "Biz Allah'ın oğulları ve 

sevgili kullarıyız" dediler. De ki: "Öyleyse (Allah) size neden 

günahlarınız sebebiyle azap ediyor? Hayır, siz de O'nun 

yarattıklarından bir beşersiniz." (Allah) dilediğini bağışlar, 

dilediğine azap eder. Göklerin, yerin ve bunların arasında 

bulunanların da hükümranlığı Allah'ındır. Dönüş de ancak 

O'nadır.(5.Maide Sûr/18) 
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+ Andolsun, "Allah, Meryem oğlu Mesih'tir" diyenler kesinlikle 

kâfir oldu. Oysa Mesih şöyle demişti: "Ey İsrailoğulları! Yalnız, 

benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin. 

Kim Allah'a ortak koşarsa, artık, Allah ona cenneti muhakkak 

haram kılmıştır. Onun barınağı da ateştir. Zalimler için hiçbir 

yardımcı yoktur."(5.Maide Sûr/72) 

 

+ Andolsun, "Allah, üçün üçüncüsüdür" diyenler kâfir oldu.(19) 

Hâlbuki bir tek ilâhtan başka hiçbir ilâh yoktur. Eğer 

dediklerinden vazgeçmezlerse, andolsun onlardan inkâr 

edenlere elbette, elem dolu bir azap dokunacaktır. 

 

(19) Hıristiyanlar Allah'ı, Baba, Oğul ve Ruhu'l-Kudüs'ten oluşan 

üçlü bir unsurun parçası olarak düşünmektedirler. 

Hıristiyanların, Allah'ı "Üçün üçüncüsü" diye nitelemeleri, Hz.İsa 

ve Meryem'i de birer ilâh olarak kabul etmeleri itibariyle de 

olabilir.(5.Maide Sûr/73) 

 

+Yahudiler, "Üzeyr, Allah'ın oğludur" dediler. Hıristiyanlar ise, 

"İsa Mesih, Allah'ın oğludur" dediler. Bu, onların ağızlarıyla 

söyledikleri (gerçeği yansıtmayan) sözleridir. Onların bu sözleri 

daha önce inkâr etmiş kimselerin söylediklerine benziyor. Allah, 

onları kahretsin. Nasıl da haktan çevriliyorlar! .(9.Tövbe 

Sûr./30) 

 

+(Yahudiler) Allah'ı bırakıp, hahamlarını; (hıristiyanlar ise) 

rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih'i rab edindiler. Oysa, bunlar 
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da ancak, bir olan Allah'a ibadet etmekle emrolunmuşlardır. 

O'ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O, onların ortak koştukları her 

şeyden uzaktır.(9.Tövbe Sûr./31) 

 

 

+ Cehennem ehli oldukları açıkça kendilerine belli olduktan 

sonra, -yakınları da olsalar- Allah'a ortak koşanlar için af 

dilemek ne Peygambere yaraşır ne de mü'minlere. .(9.Tövbe 

Sûr./113) 

 

+ Andolsun, sana ve senden önceki peygamberlere şöyle 

vahyedildi: "Eğer Allah'a ortak koşarsan elbette amelin boşa 

çıkar ve elbette ziyana uğrayanlardan olursun."(39.Zümer 

Sûr/65) 

 

+ Şüphesiz, inkâr eden kitap ehli ile Allah´a ortak koşanlar, 

içinde ebedî kalmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte onlar 

yaratıkların en kötüsüdürler.(98.Beyyine Sûr/6) 

 

ALLAH VE RASÛLÜNE KARŞI GELMEK 
 

+ İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir. 

Asıl iyilik, o kimsenin yaptığıdır ki, Allah'a, ahiret gününe, 

meleklere, kitaplara, peygamberlere inanır. (Allah'ın rızasını 

gözeterek) yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, 

dilenenlere ve kölelere sevdiği maldan harcar, namaz kılar, 

zekât verir. Antlaşma yaptığı zaman sözlerini yerine getirir. 
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Sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında sabreder. İşte doğru 

olanlar, bu vasıfları taşıyanlardır. Müttakîler ancak onlardır!(2. 

Baraka Sûr/177) 

 

+ (Dönüş yapılabilecek) boşama iki defadır. Sonrası, ya iyilikle 

geçinmek, ya da güzellikle bırakmaktır. (Evlilikte) tarafların 

Allah'ın belirlediği ölçüleri koruyamama endişeleri dışında 

kadınlara verdiklerinizden (boşanma esnasında) bir şeyi geri 

almanız, sizin için helâl olmaz. Eğer onlar Allah'ın belirlediği 

ölçüleri gözetmeyecekler diye endişe ederseniz, o zaman 

kadının (boşanmak için) bedel vermesinde ikisine de günah 

yoktur. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Sakın bunları 

aşmayın. Allah'ın koyduğu sınırları kim aşarsa, onlar zalimlerin 

ta kendileridir.(2.Bakara Sûr/229) 

 

+ İşte bu (hükümler)”Not: Mirasın paylaşımı” Allah'ın koyduğu 

sınırlarıdır. Kim Allah'a ve Peygamberine itaat ederse, Allah 

onu, içinden ırmaklar akan, içinde ebedî kalacakları cennetlere 

sokar. İşte bu büyük başarıdır. .(4.Nisa Sûr/13) 

 

+ Kim de Allah'a ve Peygamberine isyan eder ve O'nun 

koyduğu sınırları aşarsa, Allah onu ebedî kalacağı cehennem 

ateşine sokar. Onun için alçaltıcı bir azap vardır.(4.Nisa Sûr/14) 

 

+ Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının, ona 

yaklaşmaya vesile arayın ve onun yolunda cihad edin ki 

kurtuluşa eresiniz.(5.Maide Sûr/35) 
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+ Bu söylenenler, onların Allah'a ve Resûlüne karşı 

gelmelerinden ötürüdür. Kim Allah ve Resûlüne karşı gelirse, 

bilsin ki Allah, azabı şiddetli olandır.(8.Enfal Sûr/13) 

 

+ Ey iman edenler! Eğer Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız o 

size iyiyi kötüden ayırt edecek bir anlayış verir ve sizin 

kötülüklerinizi örter, sizi bağışlar. Allah büyük lütuf 

sahibidir.(8.Enfal Sûr/29) 

 

+  (Yine o münafıklardan:) O (Peygamber, her söyleneni 

dinleyen) bir kulaktır, diyerek peygamberi incitenler de vardır. 

De ki: O, sizin için bir hayır kulağıdır. Çünkü o Allah'a inanır, 

müminlere güvenir ve o, sizden iman edenler için de bir 

rahmettir. Allah'ın Resûlüne eziyet edenler için mutlaka elem 

verici bir azap vardır.(9. Tövbe Sûr/61) 

 

+ Allah'a ve Resûlüne karşı gelen kimseye, içinde ebedî 

kalacağı cehennem ateşinin olduğunu bilmediler mi? İşte bu, 

büyük bir rezilliktir.(9.Tövbe Sûr/63) 

 

+ Onlardan ölen hiçbirine asla namaz kılma ve kabrinin başında 

durma. Çünkü onlar Allah'ı ve Resûlünü inkâr ettiler ve fasık 

olarak öldüler.(9.TövbeSûr/64)  

 

+ Allah, erkek münafıklara, kadın münafıklara ve kâfirlere, 

içinde ebedî kalmak üzere cehennem ateşini va'detti. O, onlara 
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yeter. Allah, onlara lânet etmiştir. Onlar için sürekli bir azap 

vardır.(9.Tövbe Sûr/68) 

 

+ Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve 

doğrularla beraber olun. (9. Tövbe Sûr/119) 

 

+ Bunun üzerine onlar (Adem ve eşi Havva) o ağacın 

meyvesinden yediler. Bu sebeple ayıp yerleri kendilerine 

göründü ve cennet yaprağından üzerlerine örtmeye başladılar. 

Adem Rabbine isyan etti ve yolunu şaşırdı.(20.Taha Sûr/121) 

 

+ Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Çünkü 

kıyamet sarsıntısı çok büyük bir şeydir.(22.Hac Sûr/1) 

 

+ Âyetlerimizi geçersiz kılmak için çaba gösterenler var ya, işte 

onlar cehennemliklerdir.(22.Hac Sûr/51) 

 

+ Çünkü âyetlerim size okunurdu da siz buna karşı büyüklük 

taslayarak arkanızı döner, geceleyin toplanıp hezeyanlar 

savururdunuz. 

(23.Mü’minun Sûr/66,67) 

 

+ Kim Allah'a ve Resûlüne itaat eder, Allah'tan korkar ve O'na 

karşı gelmekten sakınırsa, işte onlar başarıyı elde edenlerin ta 

kendileridir.(24.Nur Sûr/52) 
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+ Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin, Resüle itaat edin ki size 

merhamet edilsin.(24.Nur Sûr/56) 

 

+ Kim, Rabbinin âyetleri kendisine hatırlatıldıktan sonra 

onlardan yüz çevirenden daha zalimdir? Şüphesiz ki biz 

suçlulardan intikam alıcıyız.(32.Secde Sûr/22) 

 

+  Peygamber, mü'minlere kendi canlarından daha önce gelir. 

Onun eşleri de mü'minlerin analarıdır………..(33.Ahzab Sûr/6) 

 

+ Allah ve Resûlü bir iş hakkında hüküm verdikleri zaman, 

hiçbir mü'min erkek ve hiçbir mü'min kadın için kendi işleri 

konusunda tercih kullanma hakları yoktur. Kim Allah'a ve 

Resülüne karşı gelirse şüphesiz ki o apaçık bir şekilde 

sapmıştır.(33. Ahzab Sûr/36) 

 

+ Şüphesiz Allah ve Resülünü incitenlere, Allah dünya ve 

ahirette lanet etmiş ve onlara aşağılayıcı bir azap 

hazırlamıştır.(33.Ahzab Sûr/57) 

 

+ Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğru 

söz söyleyin ki Allah sizin işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı 

bağışlasın. Kim Allah'a ve Resülüne itaat ederse, muhakkak 

büyük bir başarıya ulaşmıştır.(33. Ahzab Sûr/70, 71) 

 

+ Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, Peygamber'e itaat edin. 

Amellerinizi boşa çıkarmayın.(47.Muhammed Sûr/33) 
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+ Ey insanlar! Şüphe yok ki, biz sizi bir erkek ve bir dişiden 

yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere 

ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, O'na karşı gelmekten 

en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla 

haberdâr olandır.(49. Hücurat Sûr/13) 

 

+ Allah'a ve ahiret gününe iman eden hiçbir topluluğun, 

babaları, oğulları, kardeşleri yahut kendi soy-sopları olsalar bile, 

Allah'a ve peygamberine düşman olan kimselere sevgi 

beslediğini göremezsin. İşte Allah onların kalplerine imanı 

yazmış ve onları kendi katından bir ruh ile desteklemiştir. 

Onları, içlerinden ırmaklar akan ve içlerinde ebedi kalacakları 

cennetlere sokacaktır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da 

Allah'tan razı olmuşlardır. İşte onlar, Allah'ın tarafında 

olanlardır. İyi bilin ki, Allah'ın tarafında olanlar kurtuluşa 

erenlerin ta kendileridir.(58. Mücadele Sûr/22) 

 
+ Bu, onların Allah'a ve Peygamberine karşı gelmelerinden 

dolayıdır. Kim Allah'a karşı gelirse bilsin ki Allah'ın 

cezalandırması çetindir. .(59.Haşr Sûr/4) 

 

+ Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes, 

yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Allah'a karşı 

gelmekten sakının. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla 

haberdardır.(59.Haşr Sûr/18) 
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+ Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için Rableri 

katında Naîm cennetleri vardır.(68. Kalem Sûr/34) 

 

+ "Ancak Allah'tan gelenleri tebliğ edebilirim ve O'nun 

vahiylerini açıklayabilirim. Kim Allah'a ve Resülüne karşı gelirse, 

şüphesiz onlar için, içinde ebedi kalacakları cehennem ateşi 

vardır."(72.Cin Sûr/23) 

 

(ALLAH’I ANARAK) HUZUR BULMAK 
 

+ Allah, sizi bir tek nefisten yaratan ve kendisi ile huzur bulsun 

diye eşini de ondan var edendir. (İnsan) eşiyle birleşince eşi 

hafif bir yük yüklenir (gebe kalır) ve (bir müddet) onu taşır. 

Gebeliği ağırlaşınca her ikisi de Rableri Allah'a, "Eğer bize iyi ve 

sağlıklı bir çocuk verirsen, elbette şükredenlerden olacağız" diye 

dua ederler.(7.Araf Sûr/189) 

 

+ Onlar, inananlar ve kalpleri Allah'ı anmakla huzura 

kavuşanlardır. Biliniz ki, kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur 

bulur.(13.Rad Sûr/28) 

 

+ Allah, size evlerinizi huzur ve dinlenme yeri yaptı. 

Hayvanların derilerinden gerek göç gününüzde, gerek ikamet 

gününüzde kolayca taşıyacağınız evler; onların yünlerinden, 

yapağılarından ve kıllarından bir süreye kadar yararlanacağınız 

ev eşyası ve geçimlikler meydana getirdi.(16.Nahl Sûr/80) 
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+ Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler 

yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de 

onun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda 

düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır.(30.Rum Sûr/21) 

 

+ Ey iman edenler! Mallarınız ve evlatlarınız sizi, Allah'ı 

zikretmekten alıkoymasın. Her kim bunu yaparsa, işte onlar 

ziyana uğrayanların ta kendileridir. (63.Münafikun Sûr/9) 

 

+  Yine de ki: "Bana şöyle de vahyedildi: Eğer yolda dosdoğru 

olurlarsa mutlaka onlara bol yağmur yağdırırız ki bununla onları 

imtihan edelim. Kim Rabbinin zikrinden (Kur'an'dan) yüz 

çevirirse, Rabbi onu gittikçe yükselen bir azaba sokar." (72. Cin 

Sûr/16,17) 

 

+ Rabbinin adını an ve bütün benliğinle O'na yönel.(73. 

Müzzemmil Sûr/8) 

 

+ Arınan ve Rabbinin adını anıp, namaz kılan kimse mutlaka 

kurtuluşa erer.(87.A’lâ Sûr/14-15) 

 

ALLAH’IN NİMET VERDİĞİ KİMSELER 
 

+ Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; 

gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.(1.Fatiha 

Sûr/6,7) 
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+ Kim Allah'a ve Peygambere itaat ederse, işte onlar, Allah'ın 

kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehidlerle 

ve iyi kimselerle birliktedirler. Bunlar ne güzel 

arkadaştır.(4.Nisa Sûr/69) 

 

ALLAH’IN RAHMETİNDEN ÜMİT KESMEMEK 
 

+ "Ey oğullarım! Gidin Yûsuf'u ve kardeşini araştırın. Allah'ın 

rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü kâfirler topluluğundan 

başkası Allah'ın rahmetinden ümidini kesmez."(12.Yusuf 

Sûr/87) 

+ İbrahim, "Bana yaşlılık gelip çatmış iken beni mi 

müjdeliyorsunuz? Bana neyi müjdeliyorsunuz?" dedi. (15.Hicr 

Sûr/54) 

+ "Biz sana gerçeği müjdeledik. Sakın ümitsizlerden olma" 

dediler. ?"(15.Hicr Sûr/55) 

 

+ Dedi ki: "Rabbinin rahmetinden, sapıklardan başka kim ümit 

keser?"(15.Hicr Sûr/56) 

 

+ De ki: "Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım! Allah'ın 

rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün 

günahları affeder. Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet 

edendir."(39.Zümer Sûr/53) 

 

ALLAH’IN RIZASINI GÖZETMEK (YAPILAN HER İŞTE) 
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+  Allah'ın rızasını kazanmak arzusuyla ve kalben mutmain 

olarak mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, yüksekçe 

bir yerdeki güzel bir bahçenin durumu gibidir ki, bol yağmur 

alınca iki kat ürün verir. Bol yağmur almasa bile ona çiseleme 

yeter. Allah, yaptıklarınızı hakkıyla görendir.(2.Bakara Sûr/265) 

 

+  (Ya Muhammed!) Onları doğru yola iletmek sana ait değildir. 

Lâkin Allah dilediğini doğru yola iletir. Hayır olarak 

harcadıklarınız kendi iyiliğiniz içindir. Yapacağınız hayırları 

ancak Allah'ın rızasını kazanmak için yapmalısınız. Hayır olarak 

verdiğiniz ne varsa; karşılığı size tam olarak verilir ve asla 

haksızlığa uğratılmazsınız.(2.Bakara Sûr/272) 

 

+ Rızasını arayanı Allah onunla kurtuluş yollarına götürür ve 

onları iradesiyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır, dosdoğru bir 

yola iletir.(5. Maide Sûr/16) 

 

+ Onlar, Rablerinin rızasına ermek için sabreden, namazı 

dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli olarak ve 

açıktan Allah için harcayan ve kötülüğü iyilikle ortadan 

kaldıranlardır. İşte bunlar için dünya yurdunun iyi sonucu 

vardır.(13.Rad Sûr/22) 

 

+ İnanan kullarıma söyle, namazı dosdoğru kılsınlar, hiçbir 

alışveriş ve dostluğun bulunmadığı bir gün gelmeden önce 

kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda 

gizlice ve açıktan harcasınlar.(14.İbrahim Sûr/31) 
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+ İyiliği, daha fazlasını bekleyerek (bir kazanç elde etmek için) 

yapma. (74.Müddesir Sûr/6) 

 

+ Rabbinin rızasına ermek için sabret. 

(74.Müddesir Sûr/7) 

 

+  Onlar, seve seve yiyeceği yoksula, yetime ve esire yedirirler. 

"(76.İnsan Sûr/8) 

 

+ (Yedirdikleri kimselere şöyle derler:) "Biz size sırf Allah rızası 

için yediriyoruz. Sizden bir karşılık ve bir teşekkür 

beklemiyoruz."(76.İnsan Sûr/9) 

 

+ O, hiç kimseye karşılık bekleyerek iyilik yapmaz.(Yaptığı 

iyiliği) Ancak yüce Rabbinin rızasını istediği için (yapar) 

+  Elbette kendisi de hoşnut olacaktır.(92.Leyl Sûr/19,20,21) 

 

ALLAH’IN İRADESİNİN KULLAR ÜZERİNDE ETKİSİ 
 

+ Süleyman'ın hükümranlığı hakkında şeytanların (ve şeytan 

tıynetli insanların) uydurdukları yalanların ardına düştüler. Oysa 

Süleyman (büyü yaparak) küfre girmedi. Fakat şeytanlar, 

insanlara sihri ve (özellikle de) Babil'deki Hârût ve Mârût adlı iki 

meleğe ilham edilen (sihr)i öğretmek suretiyle küfre girdiler. 

Halbuki o iki melek, "Biz ancak imtihan için gönderilmiş birer 

meleğiz. (Sihri caiz görüp de) sakın küfre girme" demedikçe, 
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kimseye (sihir) öğretmiyorlardı. Böylece (insanlar) onlardan kişi 

ile karısını birbirinden ayıracakları sihri öğreniyorlardı. Halbuki 

onlar, Allah'ın izni olmadıkça o sihirle hiç kimseye zarar 

veremezlerdi. (Onlar böyle yaparak) kendilerine zarar veren, 

fayda getirmeyen şeyleri öğreniyorlardı. Andolsun, onu satın 

alanın ahirette bir nasibi olmadığını biliyorlardı. Kendilerini 

karşılığında sattıkları şey ne kötüdür! Keşke bilselerdi.(2.Bakara 

Sûr/102) 

 

+ Savaş, hoşunuza gitmediği hâlde, size farz kılındı. Olur ki, bir 

şey sizin için hayırlı iken, siz onu hoş görmezsiniz. Yine olur ki, 

bir şey sizin için kötü iken, siz onu seversiniz. Allah bilir, siz 

bilmezsiniz.(2.Bakara Sûr/216) 

 

+ İşte peygamberler! Biz, onların bir kısmını bir kısmına üstün 

kıldık. İçlerinden, Allah'ın konuştukları vardır. Bir kısmının da 

derecelerini yükseltmiştir. Meryem oğlu İsa'ya ise açık deliller 

verdik ve onu Ruhu'l-Kudüs (Cebrail) ile destekledik. Eğer Allah 

dileseydi, bunların arkasından gelen (millet)ler, kendilerine 

apaçık deliller geldikten sonra, birbirlerini öldürmezlerdi. Fakat 

ayrılığa düştüler. Onlardan inananlar da vardı, inkâr edenler de. 

Yine Allah dileseydi, birbirlerini öldürmezlerdi. Lâkin Allah 

dilediğini yapar.(62)(2.Bakara Sûr/253) 

 

(62) Yani Allah, yapmayı irade ve takdir ettiğini mutlaka yapar. 

Ancak bu irade ve takdir, kulun kendi iradesini kullanacağı 
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yönde gerçekleşir. Bu sebepten kulların hür iradesi üzerinde 

ilâhî bir baskı söz konusu değildir 

 

+ Allah'ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak 

davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, onlar senin 

etrafından dağılıp giderlerdi. Artık sen onları affet. Onlar için 

Allah'tan bağışlama dile. İş konusunda onlarla müşavere et. Bir 

kere de karar verip azmettin mi, artık Allah'a tevekkül et, (ona 

dayanıp güven). Şüphesiz Allah, tevekkül edenleri sever.(3.Al-i 

İmran Sûr/159) 

 

+ Ey iman edenler! Allah'ın size olan nimetini unutmayın; hani 

bir topluluk size el uzatmaya yeltenmişti de Allah, onların 

ellerini sizden çekmişti. Allah'tan korkun ve müminler yalnızca 

Allah'a güvensinler.(5. Maide Sûr/11) 

 

+ O, kullarının üstünde her türlü tasarrufa sahiptir. O, hüküm 

ve hikmet sahibidir, her şeyden haberdardır. (6,En’am Sûr/18) 

 

+ O, kullarının üstünde mutlak hakimiyet sahibidir. Üzerinize de 

koruyucu melekler gönderir. Nihayet birinize ölüm geldiği vakit 

(görevli) elçilerimiz onun canını alır ve onlar görevlerinde asla 

kusur etmezler.(6,En’am Sûr/61) 

 

+ (Savaşta-Bedir’de) onları siz öldürmediniz, fakat Allah onları 

öldürdü. Attığın zaman da sen atmadın, fakat Allah attı. 

Mü'minleri, tarafından güzel bir imtihanla denemek için Allah 
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öyle yaptı. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. 

(8.Enfal Sûr/17) 

 

+ Bunun sebebi şudur: Bir toplum kendilerinde bulunan (iyi 

davranışlar)ı değiştirmedikçe Allah onlara verdiği bir nimeti 

değiştirmez ve şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla 

bilendir.(8.Enfal Sûr/53) 

 

+ Eğer Allah sana herhangi bir zarar verecek olursa, bil ki onu, 

O'ndan başka giderebilecek yoktur. Eğer sana bir hayır dilerse, 

O'nun lütfunu engelleyebilecek de yoktur. O bunu kullarından 

dilediğine eriştirir. O, çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. 

(10.Yunus Sûr/107) 

 

+ Hiçbir şey hakkında sakın "yarın şunu yapacağım" deme! 

.(18.Kehf Sûr/23) 

 

+ Ancak, "Allah dilerse yapacağım" de. Unuttuğun zaman 

Rabbini an ve "Umarım Rabbim beni, bundan daha doğru olana 

ulaştırır" de.(18.Kehf Sûr/24) 

 

+ İşte böylece biz o Kur'an'ı açık seçik âyetler halinde indirdik. 

Gerçek şu ki Allah dilediği kimseyi doğru yola sevk eder.(22. 

Hac Sûr/16) 

+ Mûsâ'nın anasının kalbi bomboş kaldı. Eğer biz (çocuğu ile 

ilgili sözümüze) inancını koruması için kalbine güç vermeseydik, 

neredeyse bunu açıklayacaktı.(28.Kasas Sûr/10) 
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+ Şüphesiz sen sevdiğin kimseyi doğru yola iletemezsin. Fakat 

Allah, dilediği kimseyi doğru yola eriştirir. O doğru yola 

gelecekleri daha iyi bilir. (28.Kasas Sûr/56) 

 

+ Rumlar, yakın bir yerde yenilgiye uğratıldılar. Onlar 

yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip geleceklerdir. Önce 

de, sonra da emir Allah'ındır. O gün Allah'ın (Rumlara) zafer 

vermesiyle mü'minler sevinecektir. Allah, dilediğine yardım 

eder. O, mutlak güç sahibidir, çok merhametlidir( 30.Rum 

Sûr/2,3,4,5) 

 

+ Eğer dileseydik herkese hidayetini verirdik. Fakat benim, 

"Andolsun, cehennemi hem cinlerden hem de insanlardan 

dolduracağım" sözüm gerçekleşecektir.(32. Secde Sûr/13) 

 

+ De ki: "Eğer Allah size bir kötülük dilese, sizi Allah'tan 

koruyacak kimdir? Yahut size bir rahmet dilese buna engel 

olacak kimdir?" Onlar kendilerine Allah'tan başka hiçbir dost ve 

hiçbir yardımcı bulamazlar.(33.Ahzab Sûr/17) 

 

+ Allah insanlar için ne rahmet açarsa, artık onu tutacak 

(engelleyecek) yoktur. Neyi de tutarsa, bundan sonra onu 

gönderecek yoktur. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet 

sahibidir.(35. Fatır Sûr/2) 
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+ Allah sizi önce topraktan, sonra da az bir sudan (meniden) 

yarattı. Sonra sizi (erkekli dişili) eşler yaptı. Allah'ın ilmine 

dayanmadan hiçbir dişi ne hamile kalır ne de doğurur. Herhangi 

bir kimseye uzun ömür verilmez, yahut ömrü kısaltılmaz ki bu 

bir kitapta (Levh-i Mahfuz'da yazılı) olmasın. Şüphesiz bu 

Allah'a kolaydır.(35. Fatır Sûr/11) 

 

+ Allah kimi saptırırsa, bundan sonra artık onun hiçbir dostu 

yoktur. Azabı gördüklerinde zalimlerin: Dönecek bir yol var mı? 

dediklerini görürsün.(42. Şûra Sûr/44) 

 

+ Yoksa insan (kayıtsız şartsız), her temenni ettiği şeye sahip 

mi olacaktır?(53. Necm Sûr/24) 

 

+………..Onların arkasından da Meryem oğlu İsa'yı gönderdik, 

ona İncil'i verdik ve kendisine uyanların kalplerine şefkat ve 

merhamet duygusu koyduk……..(57.Hadid Sûr/27 

 

+  Allah'ın dilemesi olmadıkça siz dileyemezsiniz. Şüphesiz Allah 

hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.(76.İnsan Sûr/30) 

 

 + Âlemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz 

dileyemezsiniz.(81.Tekvir Sûr/29) 

 

ALLAH’IN VARLIĞI- HÜKÜMRANLIĞI 
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+  (O), göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısıdır. Bir şeyi dilediğinde 

ona sadece "Ol!" der, o da hemen oluverir.(2.Bakara Sûr/117) 

 

+ De ki: "İçinizdekini gizleseniz de, açığa vursanız da Allah onu 

bilir. Göklerdeki her şeyi, yerdeki her şeyi de bilir. Allah her 

şeye hakkıyla gücü yetendir."(3. Ali İmran Sûr/29) 

 

+ O gökten su indirendir. İşte biz onunla her türlü bitkiyi çıkarıp 

onlardan yeşillik meydana getirir ve o yeşil bitkilerden, üst üste 

binmiş taneler, -hurma ağacının tomurcuğunda da aşağıya 

sarkmış salkımlar- üzüm bahçeleri, zeytin ve nar çıkarırız: 

(Herbiri) birbirine benzer ve (her biri) birbirinden farklı. 

Bunların meyvesine, bir meyve verdiği zaman, bir de 

olgunlaştığı zaman bakın. Şüphesiz bunda inanan bir topluluk 

için (Allah'ın varlığını gösteren) ibretler vardır. 6.En’am 

Sûr/102)  

 

+ İşte sizin Rabbiniz Allah. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O 

her şeyin yaratıcısıdır. Öyle ise O'na kulluk edin. O her şeye 

vekil (her şeyi yöneten, görüp gözeten)dir.(6.En’am Sûr/102) 

 

+ Gözler onu idrak edemez ama O, gözleri idrak eder." O, en 

gizli şeyleri bilendir, (her şeyden) hakkıyla haberdar 

olandır.(6.En’am Sûr/103) 

 

+ “Allah bir çocuk edindi" dediler. O, bundan uzaktır. O her 

bakımdan sınırsız zengindir. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey 
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onundur. Bu konuda elinizde hiçbir delil de yoktur. Allah'a karşı 

bilmediğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz?  

+ De ki: "Allah hakkında yalan uyduranlar asla kurtuluşa 

eremezler."(10. Yunus Sûr/68, 69) 

 

+ Bu kitabın indirilmesi, mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen, 

günahı bağışlayan, tövbeyi kabul eden, azabı ağır olan, lütuf 

sahibi Allah tarafındandır. O'ndan başka ilah yoktur. Dönüş 

ancak O'nadır.(40. Mümin Sûr/2,3) 

 

+ Allah, yeryüzünü sizin için karar kılma yeri, göğü de binâ 

yapan; size şekil verip de şekillerinizi güzel kılan ve sizi temiz 

şeylerle rızıklandırandır. İşte Rabbiniz Allah! Âlemlerin Rabbi 

Allah ne yücedir! .(40. Mümin Sûr/64) 

+ O diridir. O'ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O halde sadece 

Allah'a itaat ederek (samimi olarak) O'na ibadet edin. Hamd, 

âlemlerin Rabbine mahsustur. .(40. Mümin Sûr/65) 

+  O, yaşatan ve öldürendir. Bir şeye karar verdiğinde ona 

sadece "ol" der, o da oluverir. (40. Mümin Sûr/68) 

 

+ (Ey Muhammed!) Mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi 

olan Allah, sana ve senden öncekilere işte böyle vahyeder.(42. 

Şûrâ Sûr/3) 

 

+ O, gökleri ve yeri yaratandır. Size kendinizden eşler, 

hayvanlardan da (kendilerine) eşler yaratmıştır. Bu sûretle sizi 
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üretiyor. Onun benzeri hiçbir şey yoktur. O, hakkıyla işitendir, 

hakkıyla görendir. (42. Şûrâ Sûr/11) 

 

+ Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. Dilediğine rızkı bol 

verir ve (dilediğine) kısar. Şüphesiz O, her şeyi hakkıyla 

bilendir. (42. Şûrâ Sûr/12) 

 

+ O, kullarından tövbeyi kabul eden, kötülükleri bağışlayan ve 

yaptıklarınızı bilendir. (42. Şûrâ Sûr/25) 

 

+ Gökleri, yeri ve bu ikisi içinde yaydığı canlıları yaratması, 

O'nun varlığının delillerindendir. O, dilediği zaman, onları bir 

araya getirmeye de gücü yetendir. (42. Şûrâ Sûr/29) 

 

+ Ondan başka hiçbir ilâh yoktur. Yaşatır, öldürür. O, sizin de 

Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbidir.(44. Duhan Sûr/8) 

 

+ Şüphesiz göklerde ve yerde inananlar için birçok âyetler 

vardır.(45. Casiye Sûr/3) 

 

+ Sizin yaratılışınızda ve (Allah'ın) yeryüzünde yaydığı 

canlılarda, kesin olarak inanan bir toplum için ibret verici 

işaretler vardır. 45. Casiye Sûr/ 4) 

 

 Gecenin ve gündüzün değişmesinde, Allah'ın gökten indirmiş 

olduğu rızıkta (yağmurda) ve ölümünden sonra yeri onunla 
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diriltmesinde, rüzgârları değişik yönlerden estirmesinde, aklını 

kullanan toplum için dersler vardır..(45. Casiye Sûr/5) 

 

+ Göklerde ve yerde ululuk O'na aittir. O, mutlak güç sahibidir, 

hüküm ve hikmet sahibidir.(45. Casiye Sûr/37) 

 

+ Kitab'ın indirilişi, mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi 

Allah tarafındandır.(46. Ahkaf Sûr/2) 

 

+ Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. O, dilediğini 

bağışlar, dilediğine ceza verir. Allah çok bağışlayandır, çok 

merhamet edendir.(48. Fetih Sûr/14) 

 

+ Şüphesiz Allah, göklerin ve yerin gaybını bilir. Allah 

yaptıklarınızı hakkıyla görendir.(49. Hücurat Sûr/18) 

 

+ Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı tespih etmektedir. O, 

mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.(57. Hadid 

Sûr/1) 

+ Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnızca O'nundur. Diriltir, 

öldürür. O her şeye hakkıyla gücü yetendir. (57. Hadid Sûr/2) 

+ O, ilk ve sondur. Zâhir ve Bâtın'dır. O, her şeyi hakkıyla 

bilendir. .(57. Hadid Sûr/3) 

+ O, gökleri ve yeri altı günde (altı evrede) yaratan, sonra Arş'a 

kurulandır. Yere gireni, ondan çıkanı, gökten ineni, oraya 

yükseleni bilir. Nerede olsanız, O sizinle beraberdir. Allah bütün 

yaptıklarınızı hakkıyla görendir.(57. Hadid Sûr/4) 
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+ Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı tespih etmektedir. O, 

mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.(59. Haşr 

Sûr/1) 

 

+ O, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. Gaybı da, 

görünen âlemi de bilendir. O, Rahmân'dır, Rahîm'dir. .(59. Haşr 

Sûr/-22) 

 

+ kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. O, mülkün 

gerçek sahibi, kutsal (her türlü eksiklikten uzak), barış ve 

esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç 

sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte 

eşsiz olan Allah'tır. Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır. 

(59. Haşr Sûr23 

 

+ yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah'tır. Güzel isimler 

O'nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tespih eder. O, 

mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. .(59. Haşr 

Sûr/24 

 

+ O, gaybı da, görünen âlemi de bilendir, mutlak güç sahibidir, 

hüküm ve hikmet sahibidir.(64. Teğabun Sûr/18) 

 

ALLAH YOLUNDA CİHAD ETMEK 
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+ Andolsun, eğer Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz, 

Allah'ın bağışlaması ve rahmeti onların topladıkları 

(dünyalıkları)ndan daha hayırlıdır.(3.Ali İmran Sûr/157) 

 

+ Fitne ortadan kalkıncaya ve din tamamen Allah'ın oluncaya 

kadar onlarla savaşın! (İnkâra) son verirlerse şüphesiz ki Allah 

onların yaptıklarını çok iyi görür. (8. Enfal Sûr/39) 

 

+ Şimdi Allah, yükünüzü hafifletti; sizde zayıflık olduğunu bildi. 

O halde sizden sabırlı yüz kişi bulunursa, (onlardan) ikiyüz 

kişiye galip gelir. Ve eğer sizden bin kişi olursa, Allah'ın izniyle 

(onlardan) ikibin kişiye galip gelirler. Allah sabredenlerle 

beraberdir. (8. Enfal Sûr/66) 

 

+ Allah'ın mescitlerini, ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, 

namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve Allah'tan başkasından 

korkmayan kimseler imar eder. İşte onların doğru yolu 

bulanlardan olmaları umulur. (9.Tövbe Sûr/18) 

 

+ Gerek yaya olarak, gerek binek üzerinde Allah yolunda sefere 

çıkın. Mallarınızla, canlarınızla Allah yolunda cihad edin. Eğer 

bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.(9.Tövbe Sûr/41) 

 

+ Allah yolunda hicret edip de sonra öldürülmüş veya ölmüş 

olanlara gelince, Allah onlara muhakkak güzel bir rızık 

verecektir. Şüphe yok ki Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır. 

(22.Hac Sûr/58) 
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+ Bizim uğrumuzda cihad edenler var ya, biz onları mutlaka 

yollarımıza ileteceğiz. Şüphesiz Allah mutlaka iyilik yapanlarla 

beraberdir.(29.Ankebut Sûr/69) 

 

+ İman edenler ancak, Allah'a ve Peygamberine inanan, sonra 

şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad 

edenlerdir. İşte onlar doğru kimselerin ta kendileridir.(49. 

Hücurat Sûr/15) 

 

ALLAH YOLUNDA HARCAMAK 
 

+ İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı taraflarına çevirmeniz(den 

ibaret) değildir. Asıl iyilik, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, 

kitap ve peygamberlere iman edenlerin; mala olan sevgilerine 

rağmen, onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, 

(ihtiyacından dolayı) isteyene ve (özgürlükleri için) kölelere 

verenlerin; namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren, antlaşma 

yaptıklarında sözlerini yerine getirenlerin ve zorda, hastalıkta ve 

savaşın kızıştığı zamanlarda (direnip) sabredenlerin tutum ve 

davranışlarıdır. İşte bunlar, doğru olanlardır. İşte bunlar, Allah'a 

karşı gelmekten sakınanların ta kendileridir. (2.Bakara Sûr.177) 

 

+ Sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki: 

"Hayır olarak ne harcarsanız o, ana-baba, akraba, yetimler, 

fakirler ve yolda kalmışlar içindir. Hayır olarak ne yaparsanız, 

gerçekten Allah onu hakkıyla bilir.(2.Bakara Sûr/215) 
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+ Mallarını Allah yolunda harcayan, sonra da harcadıklarının 

peşinden (bunları) başa kakmayan ve gönül incitmeyenlerin, 

Rab'leri katında mükafatları vardır. Onlar için korku yoktur. 

Onlar üzülmeyeceklerdir de. (2.Bakara Sûr/262) 

 

+ Allah'ın rızasını kazanmak arzusuyla ve kalben mutmain 

olarak mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, yüksekçe 

bir yerdeki güzel bir bahçenin durumu gibidir ki, bol yağmur 

alınca iki kat ürün verir. Bol yağmur almasa bile ona çiseleme 

yeter. Allah, yaptıklarınızı hakkıyla görendir. .(2.Bakara 

Sûr/265) 

 

+ Sadakaları açıktan verirseniz ne güzel! Fakat onları gizleyerek 

fakirlere verirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır ve 

günahlarınızdan bir kısmına da keffaret olur. Allah, 

yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.(2.Bakara Sûr/271) 

 

+ (Sadakalar) kendilerini Allah yoluna adayan, yeryüzünde 

dolaşmaya güç yetiremeyen fakirler içindir. İffetlerinden dolayı 

(dilenmedikleri için), bilmeyen onları zengin sanır. Sen onları 

yüzlerinden tanırsın. İnsanlardan arsızca (bir şey) istemezler. 

Siz hayır olarak ne verirseniz, şüphesiz Allah onu bilir.(2.Bakara 

Sûr/273) 

 

ALLAH’IN SINIRLARINI AŞMAK 
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+ Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helâl kılındı. 

Onlar sizin için birer elbise, siz de onlar için birer elbisesiniz. 

Allah sizin kendinize kötülük ettiğinizi bildi ve tevbenizi kabul 

edip sizi bağışladı. Artık (ramazan gecelerinde) onlara yaklaşın 

ve Allah'ın sizin için takdir ettiklerini isteyin. Sabahın beyaz 

ipliği (aydınlığı), siyah ipliğinden (karanlığından) ayırt edilinceye 

kadar yeyin, için, sonra akşama kadar orucu tamamlayın. 

Mescitlerde ibadete çekilmiş olduğunuz zamanlarda kadınlarla 

birleşmeyin. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Sakın bu 

sınırlara yaklaşmayın. İşte böylece Allah âyetlerini insanlara 

açıklar. Umulur ki korunurlar.(2. Bakara Sûr/187) 

 

+  (Dönüş yapılabilecek) boşama iki defadır. Sonrası, ya iyilikle 

geçinmek, ya da güzellikle bırakmaktır. (Evlilikte) tarafların 

Allah'ın belirlediği ölçüleri koruyamama endişeleri dışında 

kadınlara verdiklerinizden (boşanma esnasında) bir şeyi geri 

almanız sizin için helal olmaz. Eğer onlar Allah'ın belirlediği 

ölçüleri gözetmeyecekler diye endişe ederseniz, o zaman 

kadının (boşanmak için) bedel vermesinde ikisine de günah 

yoktur. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Sakın bunları 

aşmayın. Allah'ın koyduğu sınırları kim aşarsa onlar zalimlerin 

ta kendileridir. (2.Bakara Sûr/229) (NOT: Zulüm yapana zalim 

denir. Zulüm ise, haksızlık yapmak, eziyet etmek, işkence 

yapmak, adaletsizlik yapmak, haddi aşmak, baskı altında 

tutmak demektir.) 
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+ Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı iyi ve temiz 

nimetleri (kendinize) haram etmeyin ve (Allah'ın koyduğu) 

sınırları aşmayın. Çünkü Allah haddi aşanları sevmez.(5.Maide 

Sûr/87) 

 

 

+ Ey iman edenler! Allah sizi ellerinizin ve mızraklarınızın 

erişeceği bir avlanma ile (onu yasak ederek) dener ki gizlide 

(kimsenin görmediği yerde, gerçekten) kendisinden kimin 

korktuğu ortaya çıksın. Kim bundan sonra sınırı aşarsa onun 

için acı bir azap vardır.(5. Maide Sûr/94) 

 

+ Dilleriniz yalana alışageldiğinden dolayı, Allah'a karşı yalan 

uydurmak için, "Şu helâldir", "Şu haramdır" demeyin. Şüphesiz, 

Allah'a karşı yalan uyduranlar, kurtuluşa eremezler.                     

(16.Nahl Sûr/116) 

 

+ Eğer ceza verecekseniz, size yapılanın misliyle cezalandırın. 

Eğer sabrederseniz, elbette bu, sabredenler için daha 

hayırlıdır.(16.Nahl Sûr/126) 

 

+Ey peygamber! Kadınları boşamak istediğinizde onları 

iddetlerini dikkate alarak (temizlik halinde) boşayın ve iddeti 

sayın. Rabbiniz olan Allah'a karşı gelmekten sakının. Apaçık bir 

hayasızlık yapmaları dışında onları (bekleme süresince) 

evlerinden çıkarmayın, kendileri de çıkmasınlar. Bunlar Allah'ın 

sınırlarıdır. Kim Allah'ın sınırlarını aşarsa, şüphesiz kendine 
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zulmetmiş olur. Bilemezsin, olur ki Allah, sonra yeni bir durum 

ortaya çıkarır.(65. Talak Sûr/1) 

 

ALAY ETMEK 
 

+ Senden önceki peygamberlerle de alay edilmiş, bu yüzden 

onlarla alay edenleri alay ettikleri şey (azap) 

kuşatıvermişti.(6.En’am Sûr/10) 

 

+ (Onlar da) kendilerine gelen her peygamberle mutlaka alay 

ediyorlardı.(43. Zühruf Sûr/7) 

+ (O) âyetlerimizden bir şey öğrendiği zaman onlarla alay eder. 

Onlar için alçaltıcı bir azap vardır!  

+ Ötelerinde de cehennem vardır. Kazandıkları şeyler de, Allah'ı 

bırakıp edindikleri dostlar da onlara hiçbir fayda vermez. Büyük 

azap onlaradır.(45. Casiye Sûr/9,10) 

+ Denilir ki: Bu güne kavuşacağınızı unuttuğunuz gibi biz de 

bugün sizi unuturuz. Yeriniz ateştir, yardımcılarınız da yoktur. 

+ "Bunun sebebi, Allah'ın âyetlerini alaya almanız ve dünya 

hayatının sizi aldatmasıdır." Artık bugün ateşten çıkarılmazlar 

ve Allah'ın rızasını kazandıracak amelleri işleme istekleri kabul 

edilmez.(45. Casiye Sûr/34,35) 

 

+ Ey iman edenler! Bir topluluk bir diğerini alaya almasın. Belki 

onlar kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da diğer kadınları 
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alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Birbirinizi 

karalamayın, birbirinizi (kötü) lakaplarla çağırmayın. İmandan 

sonra fasıklık ne kötü bir namdır! Kim de tövbe etmezse, işte 

onlar zâlimlerin ta kendileridir.(49.Hucürat Sûr/11) 

 

+ Mal toplayan ve onu durmadan sayan, insanları arkadan 

çekiştiren, kaş göz işaretiyle alay eden her kişinin vay 

haline!(104. Hümeze Sûr/1,2) 

 

AKRABALIK BAĞLARINI KORUMAK 
 

+ Ey insanlar!………Kendisi adına birbirinizden dilekte 

bulunduğunuz Allah'a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını 

koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah, üzerinizde bir 

gözetleyicidir.(4.Nisa Sûr/1) 

 

+ Allah'a verdikleri sözü, pekiştirilmesinden sonra bozanlar, 

Allah'ın korunmasını emrettiği şeyleri (akrabalık bağlarını) 

koparanlar ve yeryüzünde fesat çıkaranlar var ya; işte lânet 

onlara, yurdun kötüsü (cehennem) de onlaradır.(13.Rad 

Sûr/25) 

 

+ Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım 

etmeyi emreder; hayâsızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, 

düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.(16.Nahl Sûr/90) 
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+ Akrabaya, yoksula ve yolda kalmış yolcuya haklarını ver, 

fakat saçıp savurma 

+ Çünkü saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir. Şeytan ise 

Rabbine karşı çok nankörlük etmiştir.(17.İsra Sûr/26-27) 

 

+ Allah'ın, rızkı dilediğine bol verdiğini ve (dilediğine) kıstığını 

görmediler mi? Bunda inanan bir toplum için elbette ibretler 

vardır. 

+ Öyle ise akrabaya, yoksula, ve yolcuya hakkını ver. Bu, 

Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak isteyenler için daha hayırlıdır. 

İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. (30.Rum Sûr/37,38) 

 

AMELLERİN TARTILMASI 
 

+O gün amellerin tartılması da haktır. Kimlerin sevabı ağır 

basarsa işte onlar kurtuluşa erenlerdir. (7.Araf Sûr/8) 

 

+ Ama kimlerin sevabı da hafif gelirse işte onlar âyetlerimize 

haksızlık etmiş olmaları sebebiyle kendilerini ziyana 

sokanlardır.(7.Araf Sûr/9) 

 

+ Artık kimin tartıları ağır gelirse, işte onlar kurtuluşa erenlerin 

ta kendileridir.  

+ kimlerin de tartıları hafif gelirse, işte onlar da kendilerini 

ziyana uğratanların ta kendileridir.(23.Müminun Sûr/102,103) 
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+ Her kim iyi amel getirirse, ona ondan daha hayırlısı vardır. 

Onlar o gün korkudan emindirler. 

+ Kimler de kötü amel getirirse, yüzüstü ateşe atılırlar. 

(Onlara), "Ancak yaptıklarınızın karşılığını görüyorsunuz" 

(denir.)(27.Neml Sûr/89-90) 

 

ANA VE BABAYA SAYGI 
 

+ Rabbin, kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, 

anaya-babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer 

onlardan biri, ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına 

ulaşırsa, sakın onlara "öf!" bile deme; onları azarlama; onlara 

tatlı ve güzel söz söyle.(17.İsra Sûr/23) 

 

+ Onlara merhamet ederek tevazu kanadını indir ve de ki: 

"Rabbim! Tıpkı beni küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de 

onlara acı."(17.İsra Sûr/24) 

 

+  Biz insana, ana-babasına iyilik etmesini emrettik. Şâyet 

onlar seni, hakkında hiçbir bilgin olmayan şeyi bana ortak 

koşman için zorlarlarsa, bu takdirde onlara itaat etme. 

Dönüşünüz ancak bana olacaktır ve ben yapmakta olduklarınızı 

size haber vereceğim.(29.Ankebut Sûr/8) 

 

+İnsana da, anne babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi, 

onu her gün biraz daha güçsüz düşerek karnında taşımıştır. 

Onun sütten kesilmesi de iki yıl içinde olur. (İşte onun için) 
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insana şöyle emrettik: "Bana ve anne babana şükret. Dönüş 

banadır." (31. Lokman Sûr/14) 

 

+ "Eğer, hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana 

ortak koşman için seninle uğraşırlarsa, onlara itaat etme. Fakat 

dünyada onlarla iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonra 

dönüşünüz ancak banadır. Ben de size yapmakta olduğunuz 

şeyleri haber vereceğim."( 31.Lokman Sûr/15) 

 

+  Biz insana anne babasına iyi davranmayı emrettik. Annesi 

onu ne zahmetle karnında taşıdı ve ne zahmetle doğurdu! Onun 

(anne karnında) taşınması ve sütten kesilme süresi (toplam 

olarak) otuz aydır. Nihayet olgunluk çağına gelip, kırk yaşına 

varınca şöyle der: "Bana ve anne babama verdiğin nimetlere 

şükretmemi, senin razı olacağın salih amel işlememi bana ilham 

et. Neslimi de salih kimseler yap. Şüphesiz ben sana döndüm. 

Muhakkak ki ben sana teslim olanlardanım."(46.Ahkaf Sûr/15) 

 

ARACILIK YAPMAK 
 

+  Kim güzel bir (işte) aracılık ederse, ona o işin sevabından bir 

pay vardır. Kim de kötü bir (işte) aracılık ederse, ona da o 

kötülükten bir pay vardır. Allah'ın her şeye gücü yeter.(4.Nisa 

Sûr/85) 

 

+ Eğer müminlerden iki gurup birbirleriyle vuruşurlarsa aralarını 

düzeltin. Şayet biri ötekine saldırırsa, Allah'ın buyruğuna 
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dönünceye kadar saldıran tarafla savaşın. Eğer dönerse artık 

aralarını adaletle düzeltin ve (her işte) adaletli davranın. 

Şüphesiz ki Allah, âdil davrananları sever.(49. Hucurat Sûr/9) 

 

+ Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını 

düzeltin ve Allah'tan korkun ki esirgenesiniz.(49. Hucurat 

Sûr/10) 

 

AYETLERİN NESHİ 
 

+ Biz herhangi bir âyetin hükmünü yürürlükten kaldırır veya 

onu unutturur (ya da ertelersek), yerine daha hayırlısını veya 

mislini getiririz. Allah'ın gücünün her şeye hakkıyla yettiğini 

bilmez misin? (2.Bakara Sûr/106) 

 

+ Allah dilediğini siler, dilediğini de sabit kılıp bırakır. Ana kitap 

(Levh-i Mahfûz) O'nun yanındadır.(13.Rad Sûr/39) 

 

+ Biz bir âyeti değiştirip yerine başka bir âyet getirdiğimiz 

zaman -ki Allah neyi indireceğini gayet iyi bilir- onlar 

Peygamber'e, "Sen ancak uyduruyorsun" derler. Hayır, onların 

çoğu bilmezler.(16.Nahl Sûr/101) 

 

BAĞIŞLAMA (AFFETME) 
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+ O takvâ sahipleri ki, bollukta da darlıkta da Allah için 

harcarlar; öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah da 

güzel davranışta bulunanları sever.(3.Al-i İmran Sûr/134) 

 

+ Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz; bundan 

başkasını, (günahları) dilediği kimse için bağışlar. Allah'a ortak 

koşan kimse büyük bir günah (ile) iftira etmiş olur. (4.Nisa 

Sûr/48) 

 

+ Bir hayrı açıklar veya gizlerseniz yahut bir kötülüğü 

affederseniz (bilin ki), Allah da çok affedicidir, her şeye hakkıyla 

gücü yetendir(4.Nisa Sûr/149 

 

+  (Kâfir olarak ölüp) cehennem ehli oldukları onlara açıkça belli 

olduktan sonra, akraba dahi olsalar, (Allah'a) ortak koşanlar için 

af dilemek ne peygambere yaraşır ne de inananlara.(9. Tövbe 

Sûr/113) 

 

+ Şu da muhakkak ki ben, tövbe eden, inanan ve yararlı iş 

yapan, sonra (böylece) doğru yolda giden kimseyi 

bağışlarım.(20. Taha Sûr/82) 

 

+ "Ancak kim zulmeder de sonra (yaptığı) kötülüğün yerine 

iyilik yaparsa bilsin ki şüphesiz ben çok bağışlayıcıyım, çok 

merhamet edenim."(27.Neml Sûr/11) 
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+ Onlar, büyük günahlardan ve hayasızlıktan kaçınırlar; 

kızdıkları zaman da kusurları bağışlarlar. (42.Şura Sûr/37) 

 

+ Bir kötülüğün cezası, ona denk bir kötülüktür. Kim bağışlar ve 

barışı sağlarsa, onun mükâfatı Allah'a aittir. Doğrusu O, 

zalimleri sevmez. (42.Şura Sûr/40) 

 

+ Her kim de sabreder ve bağışlarsa, işte bu elbette 

azmedilecek işlerdendir.(42.Şura Sûr/43) 

 

+ Ufak tefek kusurları dışında, büyük günahlardan ve 

edepsizliklerden kaçınanlara gelince, bil ki Rabbin, affı bol 

olandır........(53. Necm Sûr/32) 

 

+ Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman 

olabilecekler vardır. Onlardan sakının. Ama affeder, hoş görüp 

vazgeçer ve bağışlarsanız şüphe yok ki Allah çok bağışlayandır, 

çok merhamet edendir. (64.Tegabun Sûr/14) 

 

BARIŞIN SAĞLANMASI 
 

+ Ey iman edenler! Hep birden barışa girin. Sakın şeytanın 

peşinden gitmeyin. Çünkü o, apaçık düşmanınızdır.  

+ Size (Kur'an ve Sünnet gibi) apaçık deliller geldikten sonra, 

eğer barıştan saparsanız, şunu iyi bilin ki Allah azîzdir, 

hakîmdir.(2. Baraka Sûr/298, 209) 
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+ Eğer bir kadın kocasının geçimsizliğinden yahut kendisinden 

yüz çevirmesinden endişe ederse, aralarında bir sulh 

yapmalarında onlara günah yoktur. Sulh (daima) hayırlıdır. 

Zaten nefisler kıskançlığa hazırdır. Eğer iyi geçinir ve Allah'tan 

korkarsanız şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır.(4. Nisa 

Sûr/128) 

BENLİK DUYGUSU (GÖSTERİŞ, KİBİR) 
 

+ Allah'a ibadet edin ve O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-

babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak 

komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlar 

(köle, cariye, hizmetçi ve benzerlerine) iyi davranın; Allah 

kendini beğenen ve daima böbürlenip duran kimseyi sevmez. 

(4.Nisa Sûr/36) 

 

+ Bunlar, mallarını insanlara gösteriş için harcayan, Allah'a ve 

ahiret gününe de inanmayan kimselerdir. Şeytan kimin arkadaşı 

olursa, o ne kötü arkadaştır(4.Nisa Sûr/38) 

 

+ Şımarıp böbürlenmek, insanlara gösteriş yapmak ve (halkı) 

Allah yolundan alıkoymak için yurtlarından çıkanlar (Mekke 

müşrikleri) gibi olmayın. Allah onların yaptıklarını 

kuşatıcıdır.(8.Enfal Sûr/47) 

 

+ Andolsun, Allah birçok yerde ve Huneyn savaşı gününde size 

yardım etmiştir. Hani, çokluğunuz size kendinizi beğendirmiş, 

fakat (bu çokluk) size hiçbir yarar sağlamamış, yeryüzü bütün 
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genişliğine rağmen size dar gelmişti. Nihayet (bozularak) 

gerisin geriye dönüp kaçmıştınız.(9.Tövbe Sûr/25) 

 

+ Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen yeri asla 

yaramazsın, boyca da dağlara asla erişemezsin.(17.İsra 

Sûr/37) 

 

+ İşte ahiret yurdu. Biz, onu yeryüzünde büyüklük taslamayan 

ve bozgunculuk çıkarmayanlara has kılarız. Sonuç, Allah'a karşı 

gelmekten sakınanlarındır.(28.Kasas Sûr/83) 

 

+ "Küçümseyerek surat asıp insanlardan yüz çevirme ve 

yeryüzünde böbürlenerek yürüme! Çünkü Allah hiçbir 

kibirleneni, övüngeni sevmez”(31.Lokman Sûr/18) 

 

+ Elinizden çıkana üzülmeyesiniz ve Allah'ın size verdiği 

nimetlerle şımarmayasınız diye (böyle yaptık.) Çünkü Allah, 

kendini beğenip övünen hiçbir kimseyi sevmez.(57.Hadit 

Sûr/23) 

BEREKET VE REFAHA KAVUŞMAK 
 

+ Eğer onlar Tevrat'ı, İncil'i ve Rablerinden onlara indirileni 

(Kur'an'ı) doğru dürüst uygulasalardı, şüphesiz hem 

üstlerinden, hem de ayaklarının altından yerlerdi (yeraltı ve 

yerüstü servetlerinden istifade ederek refah içinde yaşarlardı). - 

Onlardan aşırılığa kaçmayan (iktisatlı, mutedil) bir zümre 

vardır; fakat çoğunun yaptıkları ne kötüdür!(5. Maide Sûr/66) 
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+ O (peygamberlerin gönderildiği) ülkelerin halkı inansalar 

(günahtan) sakınsalardı, elbette onların üstüne gökten ve 

yerden nice bereket kapıları açardık, fakat yalanladılar, biz de 

ettikleri yüzünden onları yakalayıverdik.(7. Araf Sûr/96) 

 

BORÇLANMA 
 

+ Eğer borçlu darlık içindeyse ona eli genişleyinceye kadar 

mühlet verin. Eğer bilirseniz, (borcu) sadaka olarak 

bağışlamanız, sizin için daha hayırlıdır. (2.Bakara Sûr/280) 

 

+ Ey iman edenler! Belli bir süre için birbirinize borçlandığınız 

zaman bunu yazın. Aranızda bir yazıcı adaletle yazsın. Yazıcı, 

Allah'ın kendisine öğrettiği şekilde yazmaktan kaçınmasın, (her 

şeyi olduğu gibi dosdoğru) yazsın. Üzerinde hak olan (borçlu) 

da yazdırsın ve Rabbi olan Allah'tan korkup sakınsın da borçtan 

hiçbir şeyi eksik etmesin (hepsini tam yazdırsın). Eğer borçlu, 

aklı ermeyen, veya zayıf bir kimse ise, ya da yazdıramıyorsa, 

velisi adaletle yazdırsın. (Bu işleme) şahitliklerine güvendiğiniz 

iki erkeği; eğer iki erkek olmazsa, bir erkek ve iki kadını şahit 

tutun. Bu, onlardan biri unutacak olursa, diğerinin ona 

hatırlatması içindir. Şahitler çağırıldıkları zaman (gelmekten) 

kaçınmasınlar. Az olsun, çok olsun, borcu süresine kadar 

yazmaktan usanmayın. Bu, Allah katında adalete daha uygun, 

şahitlik için daha sağlam, şüpheye düşmemeniz için daha 

elverişlidir. Yalnız, aranızda hemen alıp verdiğiniz peşin ticaret 
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olursa, onu yazmamanızdan ötürü üzerinize bir günah yoktur. 

Alış-veriş yaptığınız zaman da şahit tutun. Yazana da, şahide de 

bir zarar verilmesin. Eğer aksini yaparsanız, bu sizin için 

günahkârca bir davranış olur. Allah'a karşı gelmekten sakının. 

Allah size öğretiyor. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. (2.Bakara 

Sûr/282) 

 

+  Eğer yolculukta olur da bir yazıcı bulamazsanız, o zaman 

alınmış rehinler yeterlidir. Eğer birbirinize güvenirseniz 

kendisine güvenilen kimse emanetini (borcunu) ödesin ve Rabbi 

Allah'tan sakınsın. Bir de şahitliği gizlemeyin. Kim şahitliği 

gizlerse şüphesiz onun kalbi günahkârdır. Allah yaptıklarınızı 

hakkıyla bilendir (2.Bakara Sûr/283) 

 

BOŞANMA 
 

+ (Dönüş yapılabilecek) boşama iki defadır. Sonrası, ya iyilikle 

geçinmek, ya da güzellikle bırakmaktır. (Evlilikte) tarafların 

Allah'ın belirlediği ölçüleri koruyamama endişeleri dışında 

kadınlara verdiklerinizden (boşanma esnasında) bir şeyi geri 

almanız sizin için helal olmaz. Eğer onlar Allah'ın belirlediği 

ölçüleri gözetmeyecekler diye endişe ederseniz, o zaman 

kadının (boşanmak için) bedel vermesinde ikisine de günah 

yoktur. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Sakın bunları 

aşmayın. Allah'ın koyduğu sınırları kim aşarsa onlar zalimlerin 

ta kendileridir.(2.Bakara Sûr/229) 
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+ Eğer erkek karısını (üçüncü defa) boşarsa, kadın, onun 

dışında bir başka kocayla nikâhlanmadıkça ona helal olmaz. (Bu 

koca da) onu boşadığı takdirde onlar (kadın ile ilk kocası) 

Allah'ın koyduğu ölçüleri gözetebileceklerine inanıyorlarsa 

tekrar birbirlerine dönüp evlenmelerinde bir günah yoktur. İşte 

bunlar Allah'ın, anlayan bir toplum için açıkladığı 

ölçüleridir.(2.Bakara Sûr/230) 

 

+ Kendilerine el sürmeden ya da mehir belirlemeden kadınları 

boşarsanız size bir günah yoktur. (Bu durumda) -eli geniş olan 

gücüne göre, eli dar olan da gücüne göre olmak üzere- onlara, 

aklın ve dinin gereklerine uygun olarak müt'a verin. Bu iyilik 

yapanlar üzerinde bir borçtur.(2.Bakara Sûr/236) 

 

+ Eğer onlara mehir tespit eder de kendilerine el sürmeden 

boşarsanız, tespit ettiğiniz mehrin yarısı onlarındır. Ancak 

kadının, ya da nikâh bağı elinde bulunanın (kocanın, 

paylarından) vazgeçmesi başka. Bununla birlikte (ey erkekler), 

sizin vazgeçmeniz takvaya (Allah'a karşı gelmekten sakınmaya) 

daha yakındır. Aranızda iyilik yapmayı da unutmayın. Şüphesiz 

Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir.(2.Bakara Sûr/237) 

 

+ Boşanmış kadınların örfe göre geçimlerinin sağlanması 

onların hakkıdır. Bu Allah'a karşı gelmekten sakınanlar üzerinde 

bir borçtur(2.Bakara Sûr/241) 
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+ Ey iman edenler! Mü'min kadınları nikâhlayıp, sonra onlara 

dokunmadan (cinsel ilişkide bulunmadan) kendilerini 

boşadığınızda, onlar üzerinde sizin sayacağınız bir iddet 

hakkınız yoktur. Bu durumda onlara mut'a verin ve kendilerini 

güzel bir şekilde bırakın.(33. Ahzab Sûr/49) 

 

Talak Sûr/ 

1. Ey peygamber! Kadınları boşamak istediğinizde onları 

iddetlerini dikkate alarak (temizlik halinde) boşayın ve iddeti 

sayın. Rabbiniz olan Allah'a karşı gelmekten sakının. Apaçık bir 

hayasızlık yapmaları dışında onları (bekleme süresince) 

evlerinden çıkarmayın, kendileri de çıkmasınlar. Bunlar Allah'ın 

sınırlarıdır. Kim Allah'ın sınırlarını aşarsa, şüphesiz kendine 

zulmetmiş olur. Bilemezsin, olur ki Allah, sonra yeni bir durum 

ortaya çıkarır 

 

2. Boşanan kadınlar iddetlerinin sonuna varınca onları güzelce 

tutun, yahut onlardan güzelce ayrılın. İçinizden iki âdil kimseyi 

şahit tutun. Şahitliği Allah için dosdoğru yapın. İşte bununla 

Allah'a ve ahiret gününe inanan kimselere öğüt verilmektedir. 

Kim Allah'a karşı gelmekten sakınırsa Allah ona bir çıkış yolu 

açar 

3. Onu beklemediği yerden rızıklandırır. Kim Allah'a tevekkül 

ederse, O kendisine yeter. Şüphesiz Allah emrini yerine 

getirendir. Allah her şeye bir ölçü koymuştur. 
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4. Kadınlarınızdan âdetten kesilmiş olanlarla, henüz âdet 

görmeyenler hususunda tereddüt ederseniz, onların bekleme 

süresi üç aydır. Hamile olanların bekleme süresi ise, doğum 

yapmalarıyla sona erer. Kim Allah'a karşı gelmekten sakınırsa, 

Allah ona işinde bir kolaylık verir. 

 

5. İşte bu, Allah'ın size indirdiği emridir. Kim Allah'a karşı 

gelmekten sakınırsa, Allah onun kötülüklerini örter ve onun 

mükafatını büyütür. 

6. Onları (iddetleri süresince) gücünüz nispetinde, oturduğunuz 

yerin bir bölümünde oturtun. Onları sıkıntıya sokmak için 

kendilerine zarar vermeye kalkışmayın. Eğer hamile iseler, 

doğum yapıncaya kadar nafakalarını verin. Sizin için (çocuğu) 

emzirirlerse (emzirme) ücretlerini de verin ve aranızda uygun 

bir şekilde anlaşın. Eğer anlaşamazsanız, çocuğu baba hesabına 

başka bir kadın emzirecektir. 

 

7. Eli geniş olan, elinin genişliğine göre nafaka versin. Rızkı dar 

olan da, Allah'ın ona verdiğinden (o ölçüde) harcasın. Allah bir 

kimseyi ancak kendine verdiği ile yükümlü kılar. Allah bir 

güçlükten sonra bir kolaylık yaratacaktır.(65. Talak Sûr/1-7) 

 

BOZGUNCULUK YAPMAK 
 

+ Bunlara, "Yeryüzünde fesat çıkarmayın" denildiğinde, "Biz 

ancak ıslah edicileriz!" derler. .(2.Bakara Sûr/11) 
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+ İyi bilin ki, onlar bozguncuların ta kendileridir. Fakat farkında 

değillerdir. .(2.Bakara Sûr/12) 

 

+ Onlara, "İnsanların inandıkları gibi siz de inanın" denildiğinde 

ise, "Biz de akılsızlar gibi iman mı edelim?" derler. İyi bilin ki, 

asıl akılsızlar kendileridir, fakat bilmezler.(2.Bakara Sûr/13) 

 

+ Allah'a ve Resûlüne savaş açanların ve yeryüzünde 

bozgunculuk çıkarmaya çalışanların cezası; ancak öldürülmeleri, 

yahut asılmaları veya ellerinin ve ayaklarının çaprazlama 

kesilmesi, yahut o yerden sürülmeleridir. Bu cezalar onlar için 

dünyadaki bir rezilliktir. Ahirette de onlara büyük bir azap 

vardır.(5.Maide Sûr/33) 

 

+ Böylece biz, her kasabada, oralarda bozgunculuk yapmaları 

için, günahkârlarını liderler yaptık. Onlar yalnız kendilerini 

aldatırlar, ama farkında olmazlar.(6. En’am Sûr/123) 

 

+ Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk 

yapmayın. Allah'a (azabından) korkarak ve (rahmetini) umarak 

dua edin. Şüphesiz, Allah'ın rahmeti iyilik edenlere çok 

yakındır.(7.Araf Sûr/56) 

 

+ Medyen halkına da kardeşleri Şuayb'ı peygamber olarak 

gönderdik. Dedi ki: "Ey kavmim! Allah'a kulluk edin. Sizin için 

ondan başka hiçbir ilah yoktur. Rabbinizden size açık bir delil 

gelmiştir. Artık ölçüyü ve tartıyı tam yapın. İnsanların mallarını 
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eksiltmeyin. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde 

bozgunculuk etmeyin. İnananlar iseniz bunlar sizin için 

hayırlıdır." (7.Araf Sûr/85) 

 

+ Sizden önceki nesillerden aklı başında kimseler (insanları) 

yeryüzünde bozgunculuk yapmaktan alıkoysalardı ya! Ancak 

içlerinden kendilerini kurtardığımız pek az kimse bunu yapmıştı. 

Zulmedenler ise içinde şımartıldıkları refahın ardına düştüler ve 

günahkâr kimseler oldular.(11.Hud Sûr/116) 

 

+ Allah'a verdikleri sözü, pekiştirilmesinden sonra bozanlar, 

Allah'ın korunmasını emrettiği şeyleri (akrabalık bağlarını) 

koparanlar ve yeryüzünde fesat çıkaranlar var ya; işte lânet 

onlara, yurdun kötüsü (cehennem) de onlaradır.(13.Rad 

Sûr/25) 

 

+ Biz bir memleketi helâk etmek istediğimizde, onun refah 

içinde yaşayan şımarık elebaşlarına (itaati) emrederiz de onlar 

orada kötülük işlerler. Böylece o memleket hakkındaki 

hükmümüz gerçekleşir de oranın altını üstüne getiririz.(17.İsra 

Sûr/16) 

+ "Yeryüzünde bozgunculuk yapıp dirlik düzenlik 

vermeyenler(in sözüyle hareket etmeyin).(26. Şuara Sûr/152) 

+ "İnsanların mallarını ve haklarını eksiltmeyin. Yeryüzünde 

bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın." .(26. Şuara 

Sûr/183) 
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+ "Allah'ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara. Dünyadan 

da nasibini unutma. Allah'ın sana iyilik yaptığı gibi sen de iyilik 

yap ve yeryüzünde bozgunculuk isteme. Çünkü Allah 

bozguncuları sevmez." (28.Kasas Sûr/77) 

 

 

+ İşte ahiret yurdu. Biz, onu yeryüzünde büyüklük taslamayan 

ve bozgunculuk çıkarmayanlara has kılarız. Sonuç, Allah'a karşı 

gelmekten sakınanlarındır.(28.Kasas Sûr/83) 

 

Fecr Sûr/ 

6. 7. 8. 9. 10. (Ey Muhammed!) Rabbinin, (Hûd'un kavmi) Ad'e, 

şehirler içinde benzeri kurulmamış olan, sütunlarla dolu İrem'e, 

vadide kayaları oyan (Salih'in kavmi) Semûd'a, kazıklar sahibi 

Firavun'a ne yaptığını görmedin mi? 

 

11. 12. Bunlar şehirlerde azgınlık eden ve oralarda pek çok 

bozgunculuk çıkaran kimselerdi. 

 

13. Bu yüzden Rabbin onların üzerine azap kamçısı 

yağdırdı.(89. Fecr Sûr/6-13) 

 

BÖBÜRLENMEK 
 
 
+ Allah'a ibadet edin ve O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-

babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak 

komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlar 
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(köle, cariye, hizmetçi ve benzerlerine) iyi davranın; Allah 

kendini beğenen ve daima böbürlenip duran kimseyi sevmez. 

(4.Nisa Sûr/36) 
 
 
+ Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma. Çünkü sen (ağırlık ve 

azametinle) ne yeri yarabilir ne de dağlarla ululuk yarışına 

girebilirsin. (17.İsra Sûr/37) 

 

BÜYÜK GÜNAHLAR 
 
+ Sana haram ayı, yani onda savaşmayı soruyorlar. De ki: O 

ayda savaşmak büyük bir günahtır. (İnsanları) Allah yolundan 

çevirmek, Allah'ı inkâr etmek, Mes-cid-i Haram'ın ziyaretine 

mâni olmak ve halkını oradan çıkarmak ise Allah katında daha 

büyük günahtır. Fitne de adam öldürmekten daha büyük bir 

günahtır. Onlar eğer güçleri yeterse, sizi dininizden 

döndürünceye kadar size karşı savaşa devam ederler. Sizden 

kim, dininden döner ve kâfir olarak ölürse, onların yaptıkları 

işler dünyada da ahirette de boşa gider. Onlar cehennemliktirler 

ve orada devamlı kalırlar.( 2. Bakara Sûr/ 217) 

 

+ Sana, şarap ve kumar hakkında soru sorarlar. De ki: Her 

ikisinde de büyük bir günah ve insanlar için bir takım faydalar 

vardır. Ancak her ikisinin de günahı faydasından daha büyüktür. 

Yine sana iyilik yolunda ne harcayacaklarını sorarlar. "İhtiyaç 

fazlasını" de. Allah size âyetleri böyle açıklar ki düşünesiniz.(2. 

Bakara Sûr/219) 
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+ Yetimlere mallarını verin. Temizi pis olanla (helâli haramla) 

değişmeyin. Onların mallarını kendi mallarınıza katıp yemeyin. 

Çünkü bu, büyük bir günahtır.(4. Nisa Sûr/2) 

 

+ Şüphesiz Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. 

Bunun dışında kalan (günah)ları ise dilediği kimseler için 

bağışlar. Allah'a şirk koşan kimse, şüphesiz büyük bir günah 

işleyerek iftira etmiş olur.(4.Nisa Sûr/48) 

 

+ Kim bir mümini kasden öldürürse cezası, içinde ebediyen 

kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lânetlemiş ve 

onun için büyük bir azap hazırlamıştır. (4.Nisa Sûr/93) 

 

 

+ Üzerine Allah'ın adı anılmadan kesilen hayvanlardan yemeyin. 

Kuşkusuz bu büyük günahtır. Gerçekten şeytanlar dostlarına, 

sizinle mücadele etmeleri için telkinde bulunurlar. Eğer onlara 

uyarsanız şüphesiz siz de Allah'a ortak koşanlar olursunuz.(6. 

En’am Sûr/121) 

 

+ Savaş taktiği olarak düşmanı vurmak için çekilme, ya da 

diğer bir birliğe katılmak durumu hariç- böyle bir günde her kim 

onlara arkasını dönerse mutlaka o, Allah'ın gazabına uğramış 

olur. Onun varacağı yer de cehennemdir. Ne kötü varılacak 

yerdir orası. (8. Enfal Sûr/16) 
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+ (Yine o münafıklardan:) O (Peygamber, her söyleneni 

dinleyen) bir kulaktır, diyerek peygamberi incitenler de vardır. 

De ki: O, sizin için bir hayır kulağıdır. Çünkü o Allah'a inanır, 

müminlere güvenir ve o, sizden iman edenler için de bir 

rahmettir. Allah'ın Resûlüne eziyet edenler için mutlaka elem 

verici bir azap vardır.(9.Tövbe Sûr/61) 

 

 

+ Münafık erkekler ve münafık kadınlar (sizden değil), 

birbirlerindendir. Onlar kötülüğü emreder, iyilikten alıkor ve 

cimrilik ederler. Onlar Allah'ı unuttular. Allah da onları unuttu! 

Çünkü münafıklar fâsıkların kendileridir.(9. Tövbe Sûr/67) 

+ Allah erkek münafıklara da kadın münafıklara da kâfirlere de 

içinde ebedî kalacakları cehennem ateşini vâdetti. O, onlara 

yeter. Allah onlara lânet etmiştir! Onlar için devamlı bir azap 

vardır. (9. Tövbe Sûr/68) 

 

+ "Ey oğullarım! Gidin Yûsuf'u ve kardeşini araştırın. Allah'ın 

rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü kâfirler topluluğundan 

başkası Allah'ın rahmetinden ümidini kesmez."(12.Yusuf 

Sûr/87) 

 

+ Geçim endişesi ile çocuklarınızın canına kıymayın. Biz, onların 

da sizin de rızkınızı veririz. Onları öldürmek gerçekten büyük bir 

suçtur.(17. İsra Sûr/31) 
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+ Zinaya yaklaşmayın. Zira o, bir hayâsızlıktır ve çok kötü bir 

yoldur.(17. İsra Sûr/32) 

 

+ Hani o iftirayı dilden dile dolaştırıyor; hakkında hiçbir bilginiz 

olmayan şeyleri ağzınıza alıp söylüyor ve bunu önemsiz bir iş 

sanıyordunuz. Halbuki bu, Allah katında büyük bir günahtır.  

+Bu iftirayı işittiğiniz vakit, "Böyle sözleri ağzımıza almamız 

bize yaraşmaz. Seni eksikliklerden uzak tutarız Allah'ım! Bu çok 

büyük bir iftiradır" deseydiniz ya!(24. Nur Sûr/15,16) 

 

+ Elçilerimiz Lût'a gelince, Lût onlar hakkında tasalandı ve 

(onları korumak için) ne yapacağını bilemedi. Ona: Korkma, 

tasalanma! Çünkü biz seni de aileni de kurtaracağız. Yalnız, 

(azapta) kalacaklar arasında bulunan karın müstesna, dediler. 

(29. Ankebut Sûr/33) 

+ "Biz, şüphesiz, bu memleket halkının üzerine, yoldan 

çıkmalarına karşılık gökten (feci) bir azap indireceğiz."(29. 

Ankebut Sûr/34) 

 

+ Onlar, Allah ile beraber başka bir İlâha kulluk etmeyen, 

haksız yere, Allah'ın haram kıldığı cana kıymayan ve zina 

etmeyen kimselerdir. Kim bunları yaparsa ağır azaba uğrar.(25. 

Furkan Sûr/68) 

+..........Allah'ın Resûlüne rahatsızlık vermeniz ve kendisinden 

sonra hanımlarını nikahlamanız ebediyyen söz konusu olamaz. 

Çünkü bu Allah katında büyük bir günahtır.(33. Ahzab Sûr/53) 
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+ Onlar, büyük günahlardan ve hayasızlıktan kaçınırlar; 

kızdıkları zaman da kusurları bağışlarlar.(42. Şura Sûr/37) 

 

+ Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin 

söylüyorsunuz?  

+ Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz, Allah katında büyük 

gazap gerektiren bir iştir.(61.Saff Sûr/2-3) 

 

 

NOT: 

Hz. Peygamberimizin hadislerinde belirtilen büyük 

günahlar:  

 

+ Abdullah ( R ) şöyle dedi:  

 Rasûlullah (S)’ a, “Allah katında hangi günah en büyüktür” 

diye sordum. “ Seni yaratmış olduğu halde Allah’a ortak 

koşmandır” buyurdu. Muhakkak bu, çok büyüktür,dedim. 

“Sonra hangisidir?” dedim. “ Sonra seninle beraber yemesinden 

korktuğun için çocuğunu öldürmendir” buyurdu. “Sonra 

hangisidir?” dedim.” Sonra komşunun karısıyla zina etmendir” 

buyurdu. (Sahih-i Müslim, İman:141) 
 

+  Ebu Bekre (r.a.) şöyle dedi: 

Resulullah (S)’ın yanında oturuyorduk. Üç defa. "Size 

büyük günahların en büyüğünü haber vereyim mi?" buyurdu ve 

sonra şöyle saydı: "Allah'a şirk koşmak, anne ve baba haklarına 
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riayetsizlik etmek ve yalan yere şahadet etmektir (yahut: yalan 

söylemektir.” Bu sırada dayanmış durumda idi, yere oturup: 

"Haberiniz olsun! Yalan söz, yalan şahitlik!" dedi ve bunu o 

kadar tekrar etti ki, "Keşke sussa artık!" temennisinde 

bulunduk.(Sahih-i Müslim, iman:143)  

 

+ Ebu Hureyre  ( R ) anlatıyor: 

 Rasûlullah ( S ) :” Helâk edici olan yedi şeyden çekininiz” 

buyurdu. Ya Rasûlullah! Onlar nedir? denildi. Rasûlullah : 

“Allah’a şırk koşmak, sihir yapmak, bir hak karşılığı olmak 

müstesna Allah’ın haram kıldığı bir hayatı öldürmek, yetim malı 

yemek, riba (faiz) kazancı yemek, düşmana hücum sırasında 

harpten kaçmak, zinadan masûm olup hatırından bile geçmeyen 

Müslüman kadınlara zina istinad etmek.” buyurdu. (Sahih-i 

Müslim, İman:145) 

Bu hadislere göre büyük günahlar: 

1. Allah’a ortak (şirk) koşmak, 

2. Ana baba haklarına uymamak, 

3. Allah’ın haram kıldığı hayatı(kişiyi) öldürmek, 

4. Yetim malı yemek, 

5. Riba (faiz) kazancı yemek, 

6. Yalan yere şahitlik etmek veya yalan söylemek, 

7. Müslüman kadınlara zina iftirası yapmak, 

8. Zina yapmak, 

9. Harpte hücum sırasında geriye kaçmak, 

10.Sihir yapmak, 
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CENNET HAYATI 
 
+ İman edip salih ameller işleyenleri ise, içinden ırmaklar akan, 

içlerinde ebedi kalacakları cennetlere koyacağız. Onlara orada 

tertemiz eşler vardır. Onları, koyu gölgeler altında 

bulunduracağız.(4. Nisa Sûr/57) 

 

+ (Cennette) onların altlarından ırmaklar akarken, kalplerinde 

kinden ne varsa hepsini çıkarıp atarız. Ve onlar derler ki: 

"Hidayetiyle bizi (bu nimete) kavuşturan Allah'a hamdolsun! 

Allah bizi doğru yola iletmeseydi kendiliğimizden doğru yolu 

bulacak değildik. Hakikaten Rabbimizin elçileri gerçeği 

getirmişler." Onlara: İşte size cennet; yapmış olduğunuz iyi 

amellere karşılık ona vâris kılındınız diye seslenilir.(7. Araf 

Sûr/43) 

 

+ İman edip güzel işler yapanlara gelince, imanları sebebiyle 

Rableri onları nimet dolu cennetlerde, alt tarafından ırmaklar 

akan (saraylara) erdirir. (10. Yunus Sûr/9) 

 

+ Onların oradaki duası: "Allah'ım! Seni noksan sıfatlardan 

tenzih ederiz!" (sözleridir). Orada birbirleriyle karşılaştıkça 

söyledikleri ise "selâm" dır. Onların dualarının sonu da şudur: 

Hamd, âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.(10. Yunus Sûr/10) 
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+ Takvâ sahiplerine vâat olunan cennetin özelliği (şudur): Onun 

zemininden ırmaklar akar. Yemişleri ve gölgesi süreklidir. İşte 

bu, (kötülüklerden) sakınanların (mutlu) sonudur. Kâfirlerin 

sonu ise ateştir.(13. Rad Sûr/35) 

 

+ Biz onların kalplerindeki kini söküp attık. Artık onlar sedirler 

üzerinde, kardeşler olarak karşılıklı otururlar.(15. Hicr Sûr/47) 

 

+ İşte onlar için içlerinden ırmaklar akan Adn cennetleri vardır. 

Orada tahtlar üzerine kurularak altın bileziklerle süslenecekler, 

ince ve kalın ipekten yeşil giysiler giyeceklerdir. O ne güzel 

karşılıktır! Cennet de ne güzel bir yaslanacak yerdir!(18.Kehf 

Sûr/31) 

 

20. Tâ-Hâ Sûr/ 

117. Bunun üzerine: Ey Âdem! dedik, bu, hem senin için hem 

de eşin için büyük bir düşmandır. Sakın sizi cennetten 

çıkarmasın; sonra yorulur, sıkıntı çekersin! 

118. Şimdi burada senin için ne acıkmak vardır, ne de çıplak 

kalmak. 

119. Yine burada sen, susuzluk çekmeyecek, sıcaktan da 

bunalmayacaksın 

 

37. Saffat Sûr/ 

40. Ancak Allah'ın halis kulları başka 

41,42. İşte onlar için belli bir rızık, meyveler vardır. Onlar ikram 

gören kimselerdir. 
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43. Onlar Naim cennetlerindedirler. 

44. Koltuklar üzerinde karşılıklı olarak otururlar 

45,46 Onların etrafında cennet pınarından doldurulmuş, berrak 

ve içenlere lezzet veren kadehler dolaştırılır 

47. Onda baş döndürme özelliği yoktur. Onlar, onu içmekle 

sarhoş da olmazlar 

48. Yanlarında bakışlarını yalnızca kendilerine çevirmiş iri gözlü 

eşler vardır. 

49. Sanki onlar (beyazlıklarıyla), saklanmış (gün yüzü 

görmemiş) yumurtalardır 

 

+ Fakat Rabbine karşı gelmekten sakınanlar için (cennette) üst 

üste yapılmış ve altlarından ırmaklar akan köşkler vardır. Allah 

gerçek bir vaadde bulunmuştur. Allah vadinden dönmez.(39. 

Zümer Sûr/20) 

 

+ Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da grup grup cennete 

sevk edilirler. Cennete vardıklarında oranın kapıları açılır ve 

cennet bekçileri onlara şöyle der: "Size selam olsun! Tertemiz 

oldunuz. Haydi ebedi kalmak üzere buraya girin." (39. Zümer 

Sûr/73) 

 

+ Onlar şöyle derler: "Hamd, bize olan vaadini gerçekleştiren 

ve bizi cennetten dilediğimiz yere konmak üzere bu yurda varis 

kılan Allah'a mahsustur. Salih amel işleyenlerin mükafatı ne 

güzelmiş!"(39. Zümer Sûr/74) 
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+ Allah'a karşı gelmekten sakınanlara söz verilen cennetin 

durumu şöyledir: Orada bozulmayan su ırmakları, tadı 

değişmeyen süt ırmakları, içenlere zevk veren şarap ırmakları 

ve süzme bal ırmakları vardır. Orada onlar için meyvelerin her 

çeşidi vardır. Rablerinden de bağışlama vardır. Bu cennetliklerin 

durumu, ateşte temelli kalacak olan ve bağırsaklarını parça 

parça edecek kaynar su içirilen kimselerin durumu gibi olur 

mu?(47. Muhammed Sûr/15) 

 

+ Onlara, "Dünya'da yapmakta olduklarınızın karşılığında, sıra 

sıra dizilmiş koltuklara dayanarak afiyetle yiyin için" denir. Biz, 

onlara, iri gözlü güzel hurileri eş olarak vermişizdir./52. Tur 

Sûr/19,20) 

 

+ Onlara canlarının istediği meyve ve etten bol bol verdik.  

+ Orada, (içilince) boş söz söyletmeyen, günah işletmeyen dolu 

bir kadehi elden ele dolaştırırlar 

+ Hizmetlerine verilmiş, kabuğunda saklı inci gibi gençler 

etraflarında dönüp dolaşırlar 

+ Birbirlerine dönüp ("Ne iyilik yaptınız da bu nimetlere 

ulaştınız?" diye) sorarlar 

+ Derler ki: "Şüphesiz daha önce biz, ailemiz içinde yaşarken 

(Allah'a isyandan) korkardık.( 52. Tur Sûr/22-26) 

 

55.Rahman Sûr/ 

46. Rabbinin huzurunda (hesap vermek üzere) duracağından 

korkan kimseye iki cennet vardır. 
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47. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 

48. İki cennet de (ağaçlar, meyveler, rengarenk bitkiler gibi) 

çeşit çeşit güzelliklerle bezenmiştir. 

49. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 

50. İçlerinde akan iki pınar vardır. 

51. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 

52. İkisinde de her meyveden çift çift vardır. 

53. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 

54. Onlar astarları kalın ipekten olan döşeklere yaslanırlar. Bu 

iki cennetin meyveleri (zahmetsizce alınacak kadar) yakındır. 

55. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 

56. Oralarda bakışlarını sadece eşlerine çevirmiş dilberler 

vardır. Onlara eşlerinden önce ne bir insan, ne bir cin 

dokunmuştur. 

57. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 

58. Onlar sanki yakut ve mercandır. 

59. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 

60. İyiliğin karşılığı, yalnız iyiliktir. 

61. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 

62. Bu iki cennetten başka iki cennet daha vardır. 

63. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 

64. O iki cennet koyu yeşil renktedir. 

65. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 

66. İçlerinde kaynayan iki pınar vardır. 

67. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 

68. İçlerinde her türlü meyve, hurma ve nar vardır. 

69. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz 
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70. Onlarda huyları güzel, yüzleri güzel dilberler vardır. 

71. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?  

72. Onlar, çadırlara kapanmış hurilerdir. 

73. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 

74. Onlara, eşlerinden önce ne bir insan ne bir cin 

dokunmuştur. 

75. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 

76. Onlar yeşil yastıklara ve güzel yaygılara yaslanırlar, 

(nimetlenirler).( 55. Rahman Sûr/46- 76) 

 

56. Vakia Sûr/ 

10. 11. (İman ve amelde) öne geçenler ise (Ahirette de) öne 

geçenlerdir. İşte onlar (Allah'a) yaklaştırılmış kimselerdir. 

12. Onlar, Naîm cennetlerindedirler. 

13. 14. Onların çoğu öncekilerden, azı da sonrakilerdendir. 

15. 16. Onlar, karşılıklı yaslanmış vaziyette mücevherâtla 

işlenmiş tahtlar üzerindedirler. 

17. 18. 19. 20. 21. Ebediyen genç kalan uşaklar, onların 

etrafında; içmekle başlarının dönmeyeceği ve sarhoş 

olmayacakları, cennet pınarından doldurulmuş sürahileri, 

ibrikleri ve kadehleri, beğendikleri meyveleri ve arzu ettikleri 

kuş etlerini dolaştırırlar. 

22. 23. Onlar için saklı inciler gibi, iri gözlü huriler de vardır. 

24. (Bütün bunlar) işledikleri amellere karşılık bir mükâfat 

olarak (verilir.) 

25. Orada ne boş bir söz, ne de günaha sokan bir şey işitirler. 

26. Sadece "selam!", "selam!" sözünü işitirler. 
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27. Ahiret mutluluğuna erenler, ne mutlu kimselerdir! 

28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. (Onlar), dikensiz sidir ağaçları ve 

meyveleri küme küme dizili muz ağaçları altında, yayılmış 

sürekli bir gölgede, çağlayan bir su başında, tükenmeyen ve 

yasaklanmayan çok çeşitli meyveler içinde ve yüksek döşekler 

üzerindedirler. 

35. Biz onları (hurileri) yepyeni bir yaratılışta yarattık. 

36. 37. 38. Onları ahiret mutluluğuna erenler için, hep bir yaşta 

eşlerini çok seven gösterişli bakireler yaptık. (56. Vakia Sûr/ 

10- 38) 

76. İnsan Sûr/ 

5. İyiler ise, katkısı kâfur olan içecekler dolu bir kadehten 

içerler. 

6. Bir pınar ki Allah'ın kulları ondan içer, onu (istedikleri 

şekilde) fışkırtıp akıtırlar. 

12. Sabretmelerine karşılık da onları cennet ve ipek(ten 

giysiler) ile mükafatlandırır. 

13. Orada koltuklar üzerine kurulmuş olarak bulunurlar. Orada 

ne güneş (yakıcı sıcak) görürler, ne de dondurucu soğuk. 

14. Üzerlerine cennetin gölgeleri sarkmış, cennetin meyveleri 

(kolayca alınacak şekilde) yakınlaştırılarak hazırlanmıştır. 

15. Etraflarında gümüş kaplar, şeffaf kadehler dolaştırılır 

16. Gümüşten billur kaplar ki, onları (ihtiyaca göre) ölçüp 

düzenlemişlerdir. 

17. Orada kendilerine, katkısı zencefil olan içecekle dolu bir 

kâseden içirilir. 

 18. Orada bir pınar ki ona "selsebil" adı verilir. 
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19. Çevrelerinde, gördüğünde saçılmış inciler sanacağın, hep 

aynı gençlik ve güzellikte kalacak hizmetçiler dolaşır. 

20. Orada, görünce (sonsuz)nimetler ve büyük bir mülk 

(hükümranlık) görürsün. 

21. Üstlerinde ince ve kalın ipekten yeşil elbiseler vardır. 

Gümüş bileziklerle süsleneceklerdir. Rableri onlara tertemiz bir 

içecek içirecektir. 

22. Onlara şöyle denecektir: "Şüphesiz bu sizin için bir 

mükâfattır. Çalışma ve çabanız makbul görülmüştür."(76. İnsan 

Sûr/5-22) 

 

+ Göğüsleri tomurcuk gibi kabarmış yaşıt kızlar,(77.Mürselât 

Sûr/33) 

 

CENNETE HAK KAZANAN MÜ’MİNLER 
 

+ İman edip salih ameller işleyenlere, kendileri için; içinden 

ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele. Cennetlerin 

meyvelerinden kendilerine her rızık verilişinde, "Bu (tıpkı) daha 

önce (dünyada iken) bize verilen rızık!" diyecekler. Halbuki bu 

rızık onlara (dünyadakine) benzer olarak verilmiştir. Onlar için 

orada tertemiz eşler de vardır. Onlar orada ebedi kalacaklardır. 

(2.BakaraSûr/25) 

 

+ Yoksa siz; Allah, içinizden cihad edenleri (sınayıp) ayırt 

etmeden ve yine sabredenleri (sınayıp) ayırt etmeden cennete 

gireceğinizi mi sandınız?(3. Ali İmran Sûr/142) 
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+ Biz onların kalplerinde kin namına ne varsa söküp attık. 

Altlarından da ırmaklar akar. "Hamd, bizi buna eriştiren Allah'a 

mahsustur. Eğer Allah'ın bizi eriştirmesi olmasaydı, biz hidayete 

ermiş olamazdık. Andolsun, Rabbimizin peygamberleri bize 

hakkı getirmişler" derler. Onlara, "İşte yaptığınız (iyi işler) 

sayesinde kendisine varis kılındığınız cennet!" diye 

seslenilir.(7.Araf Sûr/43) 

 

+  Bunlar, tövbe edenler, ibâdet edenler, hamd edenler, oruç 

tutanlar, rükû' ve secde edenler, iyiliği emredip kötülükten 

alıkoyanlar ve Allah'ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlardır. 

Mü'minleri müjdele.(9.Tövbe Sûr/112) 

 

+ (Fakat) iman edip salih ameller işleyenlere gelince, Rableri 

onları imanları sebebiyle, hidayete erdirir. Nimetlerle dolu 

cennetlerde altlarından ırmaklar akar.(10.Yunus Sûr(9) 

 

+ Güzel iş yapanlara (karşılık olarak) daha güzeli ve bir de 

fazlası vardır. Onların yüzlerine ne bir kara bulaşır, ne de bir 

zillet. İşte onlar cennetliklerdir ve orada ebedî kalacaklardır. 

(10.Yunus Sûr(26) 

 

+ İnanan ve salih ameller işleyenler, Rablerinin izniyle, ebedi 

kalacakları ve içlerinden ırmaklar akan cennetlere 

sokulacaklardır. Oradaki esenlik dilekleri "selam" 

dır.(14.İbrahim Sûr/23) 
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+ Onlara, "Girin oraya esenlikle, güven içinde" denilir. (15.Hicr 

Sûr/46) 

 

+ Biz, onların kalplerindeki kini söküp attık. Artık onlar sedirler 

üzerinde, kardeşler olarak karşılıklı otururlar.(15.Hicr Sûr/47) 

 

 

+ Baksana, biz insanların kimini kiminden nasıl üstün 

kılmışızdır! Elbette ki ahiret, derece ve üstünlük farkları 

bakımından daha büyüktür.(17.İsra Sûr/21) 

 

+ İman edip güzel işler yapanları, (evet) muhakkak ki onları, 

içinde ebedî kalmak üzere altlarından ırmaklar akan cennet 

köşklerine yerleştireceğiz. (Böyle iyi) işler yapanların mükâfatı 

ne güzeldir! 

+ Onlar, sabreden kimselerdir ve yalnız Rablerine güvenip 

dayanmaktadırlar.(29. Ankebut Sûr/58-59) 

 

+…..Bu mükafat, inananlar ve Rablerine tevekkül edenler, 

büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınanlar, öfkelendikleri 

zaman bağışlayanlar, Rablerinin çağrısına cevap verenler ve 

namazı dosdoğru kılanlar; işleri, aralarında şûrâ (danışma) ile 

olanlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda 

harcayanlar, bir saldırıya uğradıkları zaman, aralarında 

yardımlaşanlar içindir. (42.Şuara Sûr/37-39) 

 



 85

+  (Allah şöyle der:) "Ey ayetlerimize inanan ve müslüman olan 

kullarım! Bugün size korku yoktur, siz üzülmeyeceksiniz de." 

(43. ZÜhruf Sûr/68, 69) 

 

+ "Siz ve eşleriniz sevinç ve mutluluk içinde cennete giriniz." 

(43. ZÜhruf Sûr/70) 

 

+ Allah'a karşı gelmekten sakınanlara söz verilen cennetin 

durumu şöyledir: Orada bozulmayan su ırmakları, tadı 

değişmeyen süt ırmakları, içenlere zevk veren şarap ırmakları 

ve süzme bal ırmakları vardır. Orada onlar için meyvelerin her 

çeşidi vardır. Rablerinden de bağışlama vardır. Bu cennetliklerin 

durumu, ateşte temelli kalacak olan ve bağırsaklarını parça 

parça edecek kaynar su içirilen kimselerin durumu gibi olur mu? 

(47.Muhammed Sûr/15) 

 

+ İman eden ve nesilleri de iman konusunda kendilerinin 

yoluna uyanlar var ya, biz onların nesillerini kendilerine kattık. 

Bununla beraber onların amellerinden hiçbir şey eksiltmeyiz. 

Herkes kazandığı karşılığında rehindir. (52.Tûr Sûr/21) 

 

+ (İman ve amelde) öne geçenler ise (Ahirette de) öne 

geçenlerdir. İşte onlar (Allah'a) yaklaştırılmış kimselerdir. 

Onlar, Naîm cennetlerindedirler.(56.Vakia Sûr/10,11,12) 

 

+ Orada ne boş bir söz, ne de günaha sokan bir şey işitirler. 
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+ Sadece "selam!", "selam!" sözünü işitirler.(56.Vakia Sûr/25-

26) 

 

+ Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir kurtuluş, 

bahçeler, üzümler, kendileriyle bir yaşta, göğüsleri çıkmış genç 

kızlar ve dolu dolu kadehler vardır.(78.Nebe Sûr/31,32,33,34) 

 

+ Arınan ve Rabbinin adını anıp, namaz kılan kimse mutlaka 

kurtuluşa erer.(87.A’lâ Sûr/14,15) 

 

+ (Allah şöyle der:) "Ey huzur içinde olan nefis!" 

+ "Sen O'ndan razı, O da senden razı olarak Rabbine dön!" 

+ "(İyi) kullarımın arasına gir." 

+ "Cennetime gir."(89.Fecr Sûr/27,28,29,30) 

 

CEHENNEM HAYATI 
 
 

+ Şüphesiz âyetlerimizi inkar edenleri biz ateşe atacağız. 

Derileri yanıp döküldükçe, azabı tatmaları için onların derilerini 

yenileyeceğiz. Şüphesiz, Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve 

hikmet sahibidir.(4. Nisa Sûr/56) 

 

+ Hüsranın ardından da cehennem vardır. Orada kendisine irinli 

su içirilecektir. (14.İbrahim Sûr/16) 
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+ Onu yudumlamaya çalışacak fakat boğazından 

geçiremeyecektir. Ona her yönden ölüm gelecek fakat 

ölmeyecek, arkasından da şiddetli bir azap gelecektir. 

(14.İbrahim Sûr/17) 

 

+ Ziyafet olarak bu mu daha hayırlı, yoksa zakkum ağacı mı? 

(37. Saffat Sûr/62) 

+ Şüphesiz biz onu zalimler için bir imtihan aracı kıldık. (37. 

Saffat Sûr/63) 

+ . O, cehennemin dibinde biten bir ağaçtır. (37. Saffat Sûr/64) 

+ Onun meyveleri sanki şeytanların kafalarıdır. (37. Saffat 

Sûr/65) 

+ Cehennemlikler ondan yiyecekler ve onunla karınlarını 

dolduracaklardır. (37. Saffat Sûr/66) 

+ Sonra onlar için bunun üstüne kaynar sudan karışık bir içecek 

vardır. (37. Saffat Sûr/67) 

 

+ Onlar için üstlerinde ateşten katmanlar, altlarında (ateşten) 

katmanlar vardır. İşte Allah kullarını bununla korkutur. Ey 

kullarım bana karşı gelmekten sakının.(39. Zümer Sûr/16) 

 

+ İnkar edenler grup grup cehenneme sevk edilirler. 

Cehenneme vardıklarında oranın kapıları açılır ve cehennem 

bekçileri onlara şöyle derler: "Size içinizden, Rabbinizin 

âyetlerini size okuyan ve bu gününüze kavuşacağınıza dair sizi 

uyaran peygamberler gelmedi mi?" Onlar da, "Evet geldi" 
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derler. Fakat inkarcılar hakkında azap sözü gerçekleşmiştir. 

(39. Zümer Sûr/71) 

 

+ Onlara şöyle denir: "İçinde ebedi kalmak üzere cehennemin 

kapılarından girin. Büyüklük taslayanların kalacağı yer ne 

kötüdür!" (39. Zümer Sûr/72) 

 

+ Nihâyet cehenneme vardıklarında, kulakları, gözleri ve 

derileri, yapmış oldukları işler hakkında, kendileri aleyhine 

şahitlik ederler. 41.Fussilet Sûr/20) 

 

+Onlar derilerine, "Niçin aleyhimize şâhitlik ettiniz?" derler. 

Derileri, "Bizi her şeyi konuşturan Allah konuşturdu. İlk defa sizi 

O yaratmıştı ve yine yalnızca ona 

döndürülüyorsunuz?"(41.Fussilet Sûr/21) 

 

+Onlar için altın tepsiler ve kadehler dolaştırılır. Canlarının 

istediği ve gözlerinin hoşlandığı her şey oradadır. Siz orada 

ebedî olarak kalacaksınız. 

+ İşte, bu yapmakta olduklarınıza karşılık size mîras verilen 

cennettir. 

+ Orada sizin için bol bol meyve var, onlardan yersiniz.(43. 

Zühruf Sûr/71, 72, 73) 

 

+ Şüphesiz, zakkum ağacı, günahkarların yemeğidir. 

!"(44.Duhan Sûr/43- 44) 
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+ O, maden eriyiği gibidir. Kaynar suyun kaynaması gibi 

karınlarda kaynar.(44.Duhan Sûr/45- 46) 

+ (Allah görevli meleklere şöyle der:) "Tutun onu, cehennemin 

ortasına sürükleyin." 

+ "Sonra başının üstüne kaynar su azabından dökün." 

+ (Deyin ki:) "Tat bakalım! Hani sen güçlüydün, şerefliydin!?" 

+ "İşte bu şüphelenip durduğunuz şeydir!"(44.Duhan Sûr/47- 

50) 

CEHENNEME GİRECEKLER 
 
 
+ Kötü işler yapmış olanlara gelince, bir kötülüğün cezası 

misliyledir ve onları bir zillet kaplayacaktır. Onları Allah(ın 

azabın)dan koruyacak hiçbir kimse de yoktur. Sanki yüzleri, 

karanlık geceden parçalarla örtülmüştür. İşte onlar 

cehennemliklerdir. Onlar orada ebedî kalacaklardır.(10. Yunus 

Sûr/27) 

+ Cehennemin yedi kapısı vardır. Onlardan her kapı için birer 

gurup ayrılmıştır.(15. Hicr Sûr/44) 

 

+ (Ey insanlar!) Sizden cehenneme varmayacak hiç kimse 

yoktur. Rabbin için bu, kesin olarak hükme bağlanmış bir iştir. 

+Sonra Allah'a karşı gelmekten sakınanları kurtarırız da 

zalimleri orada diz üstü çökmüş hâlde bırakırız.(19.Meryem 

Sûr/71,72) 
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+ Şüphesiz, kim Rabbine günahkâr olarak varırsa, kesinlikle 

ona cehennem vardır. Orada ne ölür, ne de (güzel bir hayat) 

yaşar.(20.Taha Sûr/74) 

 

+ "Ey ademoğulları! Ben size, şeytana kulluk etmeyin. Çünkü o 

sizin için apaçık bir düşmandır. Bana kulluk edin. İşte bu 

dosdoğru yoldur, diye emretmedim mi?" "(36. Yasin Sûr/60,61) 

+ "Andolsun, o sizden pek çok nesli saptırmıştı. Hiç 

düşünmüyor muydunuz?" 

+ "İşte bu, tehdit edildiğiniz cehennemdir." 

+ "İnkar ettiğinizden dolayı bugün girin oraya!"(36. Yasin 

Sûr/62-64) 

 

+ Bu, sizin yeryüzünde haksız yere şımarmanızdan ve 

böbürlenmenizden ötürüdür.(40. Mümin Sûr/75) 

+ Onlara, "Ebedî kalmak üzere cehennem kapılarından girin. 

Büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür!" (denir).(40. Mümin 

Sûr/76) 

+ Melekler, onların (munafıkların) yüzlerine ve sırtlarına 

vurarak canlarını alırken halleri nasıl olacak?(47. Muhammed 

Sûr/27) 

 

+ Kötülüğe batanlar ise ne mutsuz kimselerdir! 

Onlar, iliklere işleyen bir ateş ve bir kaynar su içindedirler. Ne 

serin ve ne de yararlı olan zifiri bir gölge içinde!.(56.Vakia 

Sûr/41,42,43) 
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+ Çünkü onlar, bundan önce (dünyada varlık içinde) sefahata 

dalmış ve azgın kimselerdi. 

+ Büyük günah üzerinde ısrar ediyorlardı. 

+ Diyorlardı ki: "Biz öldükten, toprak ve kemik yığını haline 

geldikten sonra mı, biz mi bir daha diriltilecekmişiz?" (56.Vakia 

Sûr/45,46,47) 

 

+ Kitabı kendisine sol tarafından verilen ise şöyle der: "Keşke 

kitabım bana verilmeseydi." 

+ "Hesabımın ne olduğunu da bilmeseydim." 

+ "Keşke ölüm her şeyi bitirseydi." 

+ "Malım bana hiçbir yarar sağlamadı." 

+ "Saltanatım da yok olup gitti." 

+  (Allah şöyle der:) "Onu yakalayıp bağlayın." 

+ "Sonra onu cehenneme atın." 

+ "Sonra uzunluğu yetmiş arşın olan zincire vurun onu." 

+ "Çünkü o, azamet sahibi Allah'a iman etmiyordu."  

+ "Yoksulu doyurmaya teşvik etmiyordu." 

+ "Bu sebeple, bugün burada onun samimi bir dostu yoktur." 

+ "Kanlı irinden başka bir yiyeceği de yoktur."  

+ "Onu günahkârlardan başkası yemez." (69.Hakka sûr/25-37) 

 

CEZA UYGULAMASI (KISAS) 
 

+ Ey iman edenler! (Kasten) öldürülmüşler için size kısas 

(misilleme yapma) FARZ kılındı: Hür ile hür, köle ile köle, kadın 

ile kadın kısas olunur…(2. Bakara Sûr/178) 
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+ Ve bu kısasta sizin için hayat vardır, ey akıl sahipleri! Gerek 

ki, haksız adam öldürmekten korunursunuz.(2. Bakara 

Sûr/179) 

 

+ Sizlerden fuhuş (zina) yapanların her ikisini de incitip kınayın. 

Eğer onlar tövbe edip ıslah olurlarsa onları incitip kınamaktan 

vazgeçin. Çünkü Allah tövbeleri çok kabul edendir, çok 

merhamet edendir (4.Nisa Sûr/16) 

 

+ Bundan dolayı İsrailoğullarına (Kitap'ta) şunu yazdık: "Kim, 

bir insanı, bir can karşılığı veya yeryüzünde bir bozgunculuk 

çıkarmak karşılığı olmaksızın öldürürse, o sanki bütün insanları 

öldürmüştür. Her kim de birini (hayatını kurtararak) yaşatırsa, 

sanki bütün insanları yaşatmıştır. Andolsun ki, onlara 

resûllerimiz apaçık deliller (mucize ve âyetler) getirdiler. Ama 

onlardan birçoğu bundan sonra da (hâlâ) yeryüzünde aşırı 

gitmektedir.(5.Maide Sûr/32) 

 

+ Allah'a ve Resûlüne savaş açanların ve yeryüzünde 

bozgunculuk çıkarmaya çalışanların cezası; ancak öldürülmeleri, 

yahut asılmaları veya ellerinin ve ayaklarının çaprazlama 

kesilmesi, yahut o yerden sürülmeleridir. Bu cezalar onlar için 

dünyadaki bir rezilliktir. Ahirette de onlara büyük bir azap 

vardır.(13) 

(13) Âyet-i kerimede "Allah'a ve Resûlüne karşı savaş ve 

yeryüzünde bozgunculuk" şeklinde ifade edilen suç, terör, yol 
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kesme, kan dökme, eşkıyalık, yağmalama, masum insanları 

öldürme gibi toplumun huzur ve sükununu bozmaya yönelik 

eylemlerdir. Bu âyet, terör, eşkıyalık ve yağmalama gibi 

toplumun huzurunu bozan gayr-i meşru eylemlerin ne derece 

tehlikeli olduğuna işaret etmektedir.(5.Maide Sûr/33) 

 

+ Yaptıklarına bir karşılık ve Allah'tan caydırıcı bir müeyyide 

olmak üzere hırsız erkek ile hırsız kadının ellerini kesin. Allah 

mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.(5.Maide 

Sûr/38) 

 

+ Kim bir iyilik yaparsa ona on katı vardır. Kim de bir kötülük 

yaparsa o da sadece o kötülüğün misliyle cezalandırılır ve 

onlara zulmedilmez.(6. En’am Sûr/160) 

 

+ Eğer ceza verecekseniz size yapılanın misliyle cezalandırın. 

Eğer sabrederseniz, elbette bu, sabredenler için daha 

hayırlıdır.(16.Nahl Sûr/126) 

 

+ Haklı bir sebep olmadıkça, Allah'ın, öldürülmesini haram 

kıldığı cana kıymayın. Kim haksız yere öldürülürse, biz onun 

velisine yetki vermişizdir. Ancak o da (kısas yoluyla) öldürmede 

meşru ölçüleri aşmasın. Çünkü kendisine yardım edilmiştir. 

(17.İsra Sûr/33) 

 

+ Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüzer 

değnek vurun. Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah'ın 
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dini(nin koymuş olduğu hükmü uygulama) konusunda onlara 

acıyacağınız tutmasın. Mü'minlerden bir topluluk da onların 

cezalandırılmasına şahit olsun. (24.Nur Sûr/2) 

 

+ Namuslu kadınlara zina isnat edip sonra da dört şahit 

getiremeyenlere seksen değnek vurun. Artık onların şahitliğini 

asla kabul etmeyin. İşte bunlar fâsık kimselerdir.(24.Nur Sûr/4) 

 

+ Ancak tövbe edip bundan sonra ıslah olanlar müstesna. 

Çünkü Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir (24.Nur 

Sûr/5) 

 

+ Ceza yolu ancak insanlara zulmedenler ve yeryüzünde haksız 

yere taşkınlık edenler içindir. İşte onlar için elem dolu bir azap 

vardır.(42.Şura Sûr/42) 

 

CİMRİLİK 
 

+ Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size cimriliği telkin eder. 

Allah ise size katından bir mağfiret ve bir lütuf vâdeder. Allah 

her şeyi ihata eden ve her şeyi bilendir.(2.Bakara Sûr/268) 

+ Allah'ın kendilerine lütfundan verdiği nimetlerde cimrilik 

edenler, bunun, kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. 

Hayır! O kendileri için bir şerdir. Cimrilik ettikleri şey kıyamet 

gününde boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası 

Allah'ındır. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.(3.Ali-

İmran Sûr/180) 
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+ Bunlar cimrilik eden, insanlara da cimriliği emreden ve 

Allah'ın, lütfundan kendilerine verdiği nimeti gizleyen 

kimselerdir. Biz de o nankörlere alçaltıcı bir azap 

hazırlamışızdır.(4.Nisa Sûr/37) 

 

+ Eli sıkı olma, büsbütün eli açık da olma. Sonra kınanır ve 

çaresiz kalırsın.(17.İsra Sûr/ 29) 

 

+ Onlar, harcadıklarında ne israf ne de cimrilik edenlerdir. 

Onların harcamaları, bu ikisi arası dengeli bir harcamadır.(25. 

Furkan Sûr/67) 

 

+ İşte sizler, Allah yolunda harcamaya çağrılıyorsunuz. Ama 

içinizden cimrilik yapanlar var. Kim cimrilik yaparsa ancak kendi 

zararına cimrilik yapmış olur. Allah her bakımdan sınırsız 

zengindir, siz ise fakirsiniz. Eğer ondan yüz çevirecek olursanız, 

yerinize başka bir toplum getirir de onlar sizin gibi olmazlar.(47. 

Muhammed Sûr/38) 

 

+ Onlar cimrilik edip insanlara da cimriliği emreden kimselerdir. 

Kim yüz çevirirse bilsin ki şüphesiz Allah ganîdir, zengindir, 

övülmeye lâyıktır.(57. Hadit Sûr/24) 

 

+……………Kim nefsinin cimriliğinden, hırsından korunursa, işte 

onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. (59.Haşr Sûr/9) 
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+ O halde, gücünüz yettiği kadar Allah'a karşı gelmekten 

sakının. Dinleyin, itaat edin, kendi iyiliğiniz için harcayın. Kim 

nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerin ta 

kendileridir (64.Tegabun Sûr/16) 

 

+ Şüphesiz insan çok hırslı ve sabırsız olarak 

yaratılmıştır.(70.Me’ariç Sûr/19) 

 

+ Kendisine kötülük dokunduğu zaman sızlanır.(70.Me’ariç 

Sûr/20)  

 

+ Ona bir hayır dokunduğunda da eli sıkıdır.(70.Me’ariç Sûr/21) 

CİN TOPLULUĞU 
 
+ Ey cin ve insan topluluğu! İçinizden size âyetlerimi anlatan ve 

bu günle karşılaşacağınıza dair sizi uyaran peygamberler 

gelmedi mi! Derler ki: "Kendi aleyhimize şahitlik ederiz." Dünya 

hayatı onları aldattı ve kâfir olduklarına dair kendi aleyhlerine 

şahitlik ettiler.(6. En’am Sûr/130) 

 

CUMA NAMAZI 
 

+ Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı 

zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer 

bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. 
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+ Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan 

nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.(62. 

Cuma Sûr/9, 10) 

 

DABBE ÇIKIŞI 
 

+ (Kıyametin kopacağına dair) o söz başlarına gelince, onlar 

için yerden kendilerine bir dâbbe (canlı bir yaratık) çıkarırız. O, 

onlara insanların âyetlerimize kesin olarak inanmadıklarını 

söyler.(27.Neml Sûr/82) 

 

DANIŞIP KARAR VERMEK 
 

+  Allah'ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak 

davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, onlar senin 

etrafından dağılıp giderlerdi. Artık sen onları affet. Onlar için 

Allah'tan bağışlama dile. İş konusunda onlarla müşavere et. Bir 

kere de karar verip azmettin mi, artık Allah'a tevekkül et, (ona 

dayanıp güven). Şüphesiz Allah, tevekkül edenleri sever. (3. Ali 

İmran Sûr/159) 

 

+ Yine onlar, Rablerinin davetine icabet ederler ve namazı 

kılarlar. Onların işleri, aralarında danışma iledir. Kendilerine 

verdiğimiz rızıktan da harcarlar.(42. Şura Sûr/38) 

 

(İKİ) DENİZİN KARIŞMAMASI 
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+ O, birinin suyu lezzetli ve tatlı, diğerininki tuzlu ve acı olan iki 

denizi salıverip aralarına da görünmez bir perde ve 

karışmalarını önleyici bir engel koyandır.(25.Furkan Sûr/53) 

 

+ Yahut yeryüzünü karar kılma yeri yapan, içinde nehirler 

akıtan, onun için oturaklı dağlar yapan ve iki denizin arasına bir 

engel koyan mı? Allah ile birlikte başka bir ilah mı var!? Hayır 

onların çoğu bilmiyor!(27.Neml Sûr/61) 

 

+ İki denizi birbirine kavuşmak üzere salıvermiştir. 

+ Aralarında bir engel vardır, birbirine geçip karışmazlar.(55. 

Rahman Sûr/19, 20) 

 

(SALİH AMEL) DERECELERİ 
 
+ Herkesin yaptıklarına göre dereceleri vardır. Allah, onlara 

yaptıklarının karşılığını verir, asla kendilerine haksızlık 

yapılmaz.(46.Ahkaf Sûr/19) 

 

DİLENCİ 
 

+ Onlar, mallarında; isteyenler ve (isteyemeyip) mahrum 

kalanlar için belli bir hak bulunan kimselerdir.(70. Meariç 

Sûr/24) 

 

+ El açıp isteyeni de sakın azarlama.(93. Duha Sûr/10) 
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DİN KARDEŞLİĞİ 
 

+ Hep birlikte Allah'ın ipine (Kur'an'a) sımsıkı sarılın. Parçalanıp 

bölünmeyin. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani sizler 

birbirinize düşmanlar idiniz de o, kalplerinizi birleştirmişti. İşte 

onun bu nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz. Yine siz, bir 

ateş çukurunun tam kenarında idiniz de o sizi oradan 

kurtarmıştı. İşte Allah size âyetlerini böyle apaçık bildiriyor ki 

doğru yola eresiniz (3.Ali İmran Sûr/103) 

 

+ Mü'minler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını 

düzeltin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet 

edilsin.(49.Hucurat Sûr/10) 

 

DİRİLİŞ 
 
+ Yahut altı üstüne gelmiş (ıpıssız duran) bir şehre uğrayan 

kimseyi görmedin mi? O, "Allah, burayı ölümünden sonra nasıl 

diriltecek (acaba)?" demişti. Bunun üzerine, Allah onu öldürüp 

yüzyıl ölü bıraktı, sonra diriltti ve ona sordu: "Ne kadar (ölü) 

kaldın?" O, "Bir gün veya bir günden daha az kaldım" diye 

cevap verdi. Allah şöyle dedi: "Hayır, yüz sene kaldın. Böyle 

iken yiyeceğine ve içeceğine bak, henüz bozulmamış. Bir de 

eşeğine bak! (Böyle yapmamız) seni insanlara ibret belgesi 

kılmamız içindir. (Eşeğin) kemikler(in)e de bak, nasıl onları bir 

araya getiriyor, sonra onlara nasıl et giydiriyoruz?" Kendisine 

bütün bunlar apaçık belli olunca, şöyle dedi: "Şimdi, biliyorum 
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ki; şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter." (2.Bakara 

Sûr/259) 

 

+ Onlar, hayat ancak bu dünyadaki hayatımızdan ibarettir; biz, 

bir daha da diriltilecek değiliz, demişlerdi.(6.En’am Sûr/29) 

 

+ Yeryüzünde yürüyen hayvanlar ve (gökyüzünde) iki kanadıyla 

uçan kuşlardan ne varsa hepsi ancak sizin gibi topluluklardır. 

Biz o kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Nihayet (hepsi) 

toplanıp Rablerinin huzuruna getirilecekler. (6.En’am Sûr/38) 

 

+ Onları yeniden diriltip hepsini bir araya toplayacağı gün, sanki 

gündüzün bir saatinden başka kalmamışlar (yeni ayrılmışlar) 

gibi, aralarında tartışırlar. Allah'a kavuşmayı yalan sayanlar, 

ziyana uğramış ve doğru yolu bulamamışlardır.(10.Yunus 

Sûr/45) 

 

+ İşte bunda, ahiret azabından korkanlar için elbette bir ibret 

vardır. O gün bütün insanların bir araya toplandığı bir gündür 

ve o gün (bütün mahlûkatın) hazır bulunduğu bir gündür.(11. 

Hud Sûr/103) 

 

+ Allah'ın sizi (kabirlerinizden) çağıracağı, sizin de O'na hamd 

ederek emrine hemen uyacağınız ve (kabirlerinizde) pek az 

kaldığınızı sanacağınız günü hatırla!(17.İsra Sûr/52) 
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+ Aralarında birbirlerine "(Dünya'da) sadece on (gün) kaldınız" 

diye gizli gizli konuşacaklar. Onların, hakkında konuşacakları 

şeyi biz daha iyi biliriz.- O vakit içlerinden en aklı başında 

olanları, "Siz sadece bir gün kaldınız" diyecektir.(20.Ta-Ha 

Sûr/103-104) 

 

+ Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak hayır ile de 

şer ile de deniyoruz. Ancak bize döndürüleceksiniz.(21.Enbiya 

Sûr/35) 

 

+ Hiçbir ümmet, kendi ecelinin önüne geçemez, onu 

geciktiremez de.(23.Mü’minun Sûr/43) 

 

+  Allah, (inkârcılara) "Yeryüzünde kaç sene kaldınız?" diye 

sorar 

+  Onlar, "Bir gün, ya da bir günden daha az bir süre kaldık. 

Hesap tutanlara sor" derler 

+ Allah, şöyle der: "Çok az bir zaman kaldınız. Keşke bunu 

(daha önce) bilmiş olsaydınız."(23.Mü’minün Sûr/112-113-114) 

 

+ O gün gökyüzü beyaz bulutlar ile yarılacak ve melekler bölük 

bölük indirileceklerdir.(25.Furkan Sûr/25) 

 

+De ki: "Göktekiler ve yerdekiler gaybı bilemezler, ancak Allah 

bilir. Onlar öldükten sonra ne zaman diriltileceklerinin de 

farkında değildirler."(27.Neml Sûr/65) 

 



 102

+  Her can ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. 

(29.Ankebut Sûr/57) 

 

+ . Sûra üfürülür. Bir de bakarsın kabirlerden çıkmış Rablerine 

doğru akın akın gitmektedirler.(36.Yasin Sûr/51) 

 

+ Şöyle derler: "Vay başımıza gelene! Kim bizi diriltip 

mezarımızdan çıkardı? Bu, Rahman'ın vaad ettiği şeydir. 

Peygamberler doğru söylemişler.(36.Yasin Sûr/52 

 

+  O (diriltme) korkunç. bir sesten ibaret olacak, o anda hemen 

onların gözleri açılıp etrafa bakacaklar.  

+ (Durumu gören kâfirler:) Eyvah bize! Bu ceza günüdür, 

derler.(37. Saffat Sûr/19-20) 

 

+  (Ey Muhammed!) Şüphesiz sen öleceksin ve şüphesiz onlar 

da öleceklerdir 

+ Sonra şüphesiz siz kıyamet günü Rabbinizin huzurunda 

muhakeme edileceksiniz.(39.Zümer Sûr/30-31) 

 

+ Allah, (ölen) insanların ruhlarını öldüklerinde, 

ölmeyenlerinkini de uykularında alır. Ölümüne hükmettiklerinin 

ruhlarını tutar, diğerlerini belli bir süreye (ömürlerinin sonuna) 

kadar bırakır. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette 

ibretler vardır 

(39.Zümer Sûr/42) 
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+ Sûr'a üflenir ve Allah'ın dilediği kimseler dışında göklerdeki 

herkes ve yerdeki herkes ölür. Sonra ona bir daha üflenir, bir 

de bakarsın onlar kalkmış bekliyorlar. (39.Zümer Sûr/68) 

 

+ Yeryüzü Rabbinin nuruyla aydınlanır. Kitap (amel defterleri) 

ortaya konur. Peygamberler ve şahitler getirilir ve haksızlığa 

uğratılmaksızın aralarında adaletle hüküm verilir. (39.Zümer 

Sûr/69) 

 

+ O halde sen de onlardan yüz çevir. Onlar, o davetçinin 

(İsrafil'in benzeri görülmemiş) bilinmedik (korkunç) bir şeye 

çağırdığı gün, gözleri düşmüş bir halde dağılmış çekirgeler gibi 

kabirlerden çıkarlar 

+Davetçiye doğru koşarlarken kâfirler, "Bu zor bir gün" 

derler.(54.Kamer Sûr/6,7,8) 

 

+ Kıyamet günü yakınlarınız ve çocuklarınız size fayda 

vermezler. Çünkü Allah aranızı ayırır. Allah, yaptıklarınızı 

görendir.(60. Mumteınne Sûr/3) 

 

+ Göğüsleri tomurcuk gibi kabarmış yaşıt kızlar,(77.Mürselât 

Sûr/33) 

 

+ Sûr'a üflendiği gün, bölük bölük Allah'a gelirsiniz.  

+ Gökyüzü açılır ve orada pek çok kapılar oluşur;(78. Nebe 

Sûr/18,19) 
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DİYET ÖDEMEK 
 

+ Yanlışlıkla olması dışında bir müminin bir mümini öldürmeye 

hakkı olamaz. Yanlışlıkla bir mümini öldüren kimsenin, mümin 

bir köle azat etmesi ve ölenin ailesine teslim edilecek bir diyet 

vermesi gereklidir. Meğer ki ölünün ailesi o diyeti bağışlamış 

ola. (Bu takdirde diyet vermez). Eğer öldürülen mümin olduğu 

halde, size düşman olan bir toplumdan ise mümin bir köle azat 

etmek lâzımdır. Eğer kendileriyle aranızda antlaşma bulunan bir 

toplumdan ise ailesine teslim edilecek bir diyet ve bir mümin 

köleyi azat etmek gerekir. Bunları bulamayan kimsenin, Allah 

tarafından tevbesinin kabulü için iki ay peşpeşe oruç tutması 

lâzımdır. Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. (4. Nisa 

Sûr/92) 

+ Kim bir mümini kasden öldürürse cezası, içinde ebediyen 

kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lânetlemiş ve 

onun için büyük bir azap hazırlamıştır.(4. Nisa Sûr/93) 

 

DUA ETMEK 
 

+  (Resûlüm!) De ki: Mülkün gerçek sahibi olan Allah'ım! Sen 

mülkü dilediğine verirsin ve mülkü dilediğinden geri alırsın. 

Dilediğini yüceltir, dilediğini de alçaltırsın. Her türlü iyilik senin 

elindedir. Gerçekten sen her şeye kadirsin.(3. Ali İmran Sûr/26) 
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+ Rabbinize alçak gönüllüce ve için için dua edin. Çünkü O, 

haddi aşanları sevmez (7.Araf Sûr/55) (Elmalı  Hamdi Yazır’ın 

Tefsirinden: 

 

55- Rabb'inize dua edin, yalvararak ve gizli olarak. ……..Allah'ın 

lutuf ve ihsanında cimrilik olmadığını ve fakat yaratma ve emir, 

hüküm ve hâkimiyetin ona mahsus olduğundan isteklerinizi 

yerine getirmeye mecbur olmaktan uzak bulunduğunu biliniz 

de, ona göre O'ndan dilekler dileyiniz, arzu ve ihtiyaçlarınızı 

isteyiniz. İsteyiniz ama pervasızca veya bağırıp çağırmakla 

değil, tam tazîm ile yalvararak ve bütün bir ihlas ile gizli 

yalvarma halinde. Zira muhakkak ki O, haddi aşanları sevmez. 

Herhangi bir şeyde ilâhî emrin tayin ettiği sınırı aşmak 

istiyenleri sevmez, haklarında hayır murad etmez. Şu halde 

kendilerini talep ve duadan ihtiyaçsız sayanları sevmediği gibi, 

duanın sınırını aşanları da sevmez, dualarını kabul etmez.) 

 

+ Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk 

yapmayın. Allah'a (azabından) korkarak ve (rahmetini) umarak 

dua edin. Şüphesiz, Allah'ın rahmeti iyilik edenlere çok 

yakındır.(7.Araf Sûr/56) 

 

+ "Bizim için bu dünyada da bir iyilik yaz, ahirette de. Çünkü 

biz sana varan doğru yola yöneldik." Allah şöyle dedi: "Azabım 

var ya, dilediğim kimseyi ona uğratırım. Rahmetim ise her şeyi 

kapsamıştır. Onu, bana karşı gelmekten sakınanlara, zekatı 
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verenlere ve âyetlerimize inananlara yazacağım."(7.Araf 

Sûr/156) 

 

+ En güzel isimler Allah'ındır. O'na o güzel isimleriyle dua edin 

ve O'nun isimleri hakkında gerçeği çarpıtanları bırakın. Onlar 

yaptıklarının cezasına çarptırılacaklardır. (7.Araf Sûr/180) 

 

+ Cehennem ehli oldukları açıkça kendilerine belli olduktan 

sonra, -yakınları da olsalar- Allah'a ortak koşanlar için af 

dilemek ne Peygambere yaraşır ne de mü'minlere.(9. Tövbe 

Sûr/113) 

 

+ Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra da O'na tövbe edin ki 

sizi belirlenmiş bir süreye (ömrünüzün sonuna) kadar güzel bir 

şekilde yararlandırsın ve her fazilet sahibine faziletinin 

karşılığını versin. Eğer yüz çevirirseniz, ben sizin adınıza büyük 

bir günün azabından korkuyorum. (11. Hud.Sûr/3) 

 

+ Semûd kavmine de kardeşleri Salih'i peygamber gönderdik. 

Dedi ki: "Ey kavmim! Allah'a kulluk edin. Sizin O'ndan başka 

hiçbir ilâhınız yok. O, sizi yeryüzünden (topraktan) yarattı ve 

sizi oranın imarında görevli (ve buna donanımlı) kıldı. Öyle ise 

O'ndan bağışlanma dileyin; sonra da O'na tövbe edin. Şüphesiz 

Rabbim yakındır ve dualara cevap verendir.(11.Hud Sûr/61) 
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+ "Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra ona tövbe edin. 

Şüphesiz Rabbim çok merhametlidir, çok sevendir." (11.Hud 

Sûr/90) 

 

+ Gerçek dua ancak O'nadır. O'ndan başka yalvardıkları ise 

onların isteklerine ancak, ağzına ulaşmayacağı halde, ulaşsın 

diye avuçlarını suya uzatan kimsenin isteğine suyun cevap 

verdiği kadar cevap verirler. Kâfirlerin duası daima boşa 

çıkar.(13.Rad Sûr/14) 

+ "Rabbim! Beni namaza devam eden bir kimse eyle. 

Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz! Duamı kabul 

eyle."(14.İbrahim Sûr/40) 

+ "Rabbimiz! Hesap görülecek günde, beni, ana-babamı ve 

inananları bağışla."(14. İbrahim Sûr/41) 

 

+ Sabah akşam Rablerine, O'nun rızasını dileyerek dua 

edenlerle birlikte ol. Dünya hayatının zînetini arzu edip de 

gözlerini onlardan ayırma. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız, 

boş arzularına uymuş ve işi hep aşırılık olmuş kimselere boyun 

eğme.(18.Kehf.Sûr/28) 

 

+ (Ve o kullar): Rabbimiz! Bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve 

zürriyetler bağışla ve bizi takvâ sahiplerine önder kıl! derler. 

.(25.Furkan Sûr/74) 
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+ (Ey Muhammed!) De ki: "Duanız olmasa, Rabbim size ne diye 

değer versin! Siz yalanladınız. Öyle ise azap yakanızı 

bırakmayacak.(25.Furkan Sûr/77) 

 

+ Süleyman, onun bu sözüne tebessüm ile gülerek dedi ki: "Ey 

Rabbim! Beni; bana ve ana-babama verdiğin nimetlere 

şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye sevk et ve 

beni rahmetinle salih kullarının arasına kat!"(27. Neml Sûr/19) 

 

+ İnsanlara bir zarar dokunduğu zaman, Rablerine yönelerek 

O'na dua ederler. Sonra Allah, onlara kendinden bir rahmet 

tattırınca da, bir bakarsın ki içlerinden bir grup, Rablerine ortak 

koşuyorlar.(30.Rum Sûr/33) 

 

+ Ey Muhammed! Sabret. Allah'ın va'di şüphesiz gerçektir. 

Günahının bağışlanmasını iste. Akşam-sabah Rabbini hamd 

ederek tespih et.(40. Mümin Sûr/55)  

 

+  Rabbiniz şöyle dedi: "Bana dua edin, duânıza cevap vereyim. 

Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler aşağılanmış bir 

halde cehenneme gireceklerdir." (40.Mü’min Sûr/60) 

 

+ Allah, iman edip salih ameller işleyenlerin dualarına karşılık 

verir; lütfundan onlara fazlasını da verir. Kafirler için ise çetin 

bir azap vardır.(42.Şura Sûr/26) 
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+ Biz insana anne babasına iyi davranmayı emrettik. Annesi 

onu ne zahmetle karnında taşıdı ve ne zahmetle doğurdu! Onun 

(anne karnında) taşınması ve sütten kesilme süresi (toplam 

olarak) otuz aydır. Nihayet olgunluk çağına gelip, kırk yaşına 

varınca şöyle der: "Bana ve anne babama verdiğin nimetlere 

şükretmemi, senin razı olacağın salih amel işlememi bana ilham 

et. Neslimi de salih kimseler yap. Şüphesiz ben sana döndüm. 

Muhakkak ki ben sana teslim olanlardanım." (46. Ahkaf Sûr/15) 

 

+ İbrahim'de ve onunla birlikte bulunanlarda sizin için güzel bir 

örnek vardır. Hani onlar kavimlerine, "Biz sizden ve Allah'ı 

bırakıp taptıklarınızdan uzağız. Sizi tanımıyoruz. Siz bir tek 

Allah'a inanıncaya kadar, sizinle bizim aramızda sürekli bir 

düşmanlık ve nefret belirmiştir" demişlerdi. Yalnız İbrahim'in, 

babasına, "Senin için mutlaka bağışlama dileyeceğim. Fakat 

Allah'tan sana gelecek herhangi bir şeyi önlemeye gücüm 

yetmez" sözü başka. Onlar şöyle dediler: "Ey Rabbimiz! Ancak 

sana dayandık, içtenlikle yalnız sana yöneldik. Dönüş de ancak 

sanadır." 60. Mümtehine Sûr/4) 

+ "Ey Rabbimiz! Bizi, inkar edenlerin zulmüne uğratma. Bizi 

bağışla. Ey Rabbimiz! Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, 

hüküm ve hikmet sahibisin."(60. Mümtehine Sûr/5) 

 

+ Ancak Rabbine yönel ve yalvar.(94. İnşirah Sûr/8) 

 

DÜNYA DÜZENİNİ BOZMAK 
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+ Semûd kavmine de kardeşleri Salih'i peygamber gönderdik. 

Dedi ki: "Ey kavmim! Allah'a kulluk edin. Sizin O'ndan başka 

hiçbir ilâhınız yok. O, sizi yeryüzünden (topraktan) yarattı ve 

sizi oranın imarında görevli (ve buna donanımlı) kıldı. Öyle ise 

O'ndan bağışlanma dileyin; sonra da O'na tövbe edin. Şüphesiz 

Rabbim yakındır ve dualara cevap verendir.(11.Hud Sûr/61) 
 
 

+ İnsanların kendi işledikleri (kötülükler) sebebiyle karada ve 

denizde bozulma ortaya çıkmıştır. Dönmeleri için Allah, 

yaptıklarının bazı (kötü) sonuçlarını (dünyada) onlara 

tattıracaktır.(30.Rum Sûr/41)  

 

DÜNYA VE AHİRET HAYATI 
 

+ Dünya hayatı ancak bir oyun ve bir eğlencedir. Elbette ki 

ahiret yurdu Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için daha 

hayırlıdır. Hâlâ akıllanmayacak mısınız?(6.En’am Sûr/32) 

 

+  (De ki: Bu Kitap) "Allah'tan başkasına ibadet etmemeniz için 

(indirildi). Şüphesiz ki ben, onun tarafından size (gönderilmiş) 

bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. 

+ Ve Rabbinizden mağfiret dilemeniz, sonra da ona tevbe 

etmeniz için (indirildi. Eğer bu emrolunanları yaparsanız), Allah 

sizi, tayin edilmiş bir süreye kadar güzel bir şekilde yaşatır, 

fazlasını yapan herkese de iyiliğinin karşılığını verir. Eğer yüz 
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çevirirseniz, ben sizin başınıza gelecek büyük bir günün 

azabından korkarım."(11. Hud Sûr/2,3) 

 

+ Kim, (yalnız) dünya hayatını ve zinetini istemekte ise, 

işlerinin karşılığını orada onlara tam olarak veririz ve orada 

onlar hiçbir zarara uğratılmazlar. 

+ İşte onlar, ahirette kendileri için ateşten başka hiçbir şeyleri 

olmayan kimselerdir; (dünyada) yaptıkları da boşa gitmiştir; 

yapmakta oldukları şeyler (zaten) bâtıldır. (11. Hud Sûr/15,16) 

+ Allah rızkı dilediğine bol verir, (dilediğine de) kısar. Onlar ise 

dünya hayatı ile sevinmektedirler. Hâlbuki dünya hayatı, 

ahiretin yanında çok az bir yararlanmadan ibarettir.(13.Rad 

Sûr/26) 

 

+ Dünya hayatını ahirete tercih edenler, (insanları) Allah 

yolundan çevirip onu eğri ve çelişkili göstermek isteyenler var 

ya, işte onlar derin bir sapıklık içindedirler.(14. İbrahim Sûr/3) 

 

+ "Her kim de benim zikrimden (Kur'an'dan) yüz çevirirse 

mutlaka ona dar bir geçim vardır. Bir de onu kıyamet gününde 

kör olarak haşrederiz." (20. Taha Sûr/124) 

 

+ Onlardan bazı kesimlere, kendilerini sınamak için dünya 

hayatının süsü olarak verdiğimiz şeylere gözünü dikme. 

Rabbinin rızkı daha hayırlı ve daha kalıcıdır.(20. Taha Sûr/131) 
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+  İşte ahiret yurdu. Biz onu yeryüzünde büyüklük taslamayan 

ve bozgunculuk çıkarmayanlara has kılarız. Sonuç, Allah'a karşı 

gelmekten sakınanlarındır.(28. Kasas Sûr/83) 

 

+ Bu dünya hayatı ancak bir eğlence ve oyundan ibarettir. 

Ahiret yurduna gelince, işte gerçek hayat odur. Keşke 

bilselerdi!(29. Ankebut Sûr/64) 

 

+ Dediler ki: Hayat ancak bu dünyada yaşadığımızdır. Ölürüz ve 

yaşarız. Bizi ancak zaman helâk eder. Bu hususta onların hiçbir 

bilgisi de yoktur. Onlar sadece zanna göre hüküm 

veriyorlar.(45. Casiye Sûr/24) 

 

+ Bilin ki, dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir süs, 

aranızda karşılıklı bir övünme, çok mal ve evlat sahibi olma 

yarışından ibarettir. (Nihayet hepsi yok olur gider). Tıpkı şöyle: 

Bir yağmur ki, bitirdiği bitki çiftçilerin hoşuna gider. Sonra 

kurumaya yüz tutar da sen onu sararmış olarak görürsün. 

Sonra da çer çöp olur. Ahirette ise (dünyadaki amele göre ya) 

çetin bir azap ve(ya) Allah'ın mağfiret ve rızası vardır. Dünya 

hayatı, aldanış metaından başka bir şey değildir. (57. Hadid 

Sûr/20) 

 

+ Fakat sizler dünya hayatını tercih ediyorsunuz. 

+ Oysa âhiret, daha hayırlı ve süreklidir.(87.Ala Sûr/16-17) 
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+ Muhakkak ki âhiret senin için dünyadan daha 

hayırlıdır.(93.Duha Sûr/4) 

 

DÜNYA VE AHİRET İÇİN ÇALIŞMAK 
 

+ Onlar, hayat ancak bu dünyadaki hayatımızdan ibarettir; biz, 

bir daha da diriltilecek değiliz, demişlerdi.(6.En’am Sûr/29) 

 

+ Kim yalnız dünya hayatını ve onun zinetini isterse, biz onlara 

yaptıklarının karşılığını orada tastamam öderiz. Orada onlar bir 

eksikliğe uğratılmazlar.(11.Hud.Sûr/15) 

 

+ İşte onlar, kendileri için âhirette ateşten başka bir şey 

olmayan kimselerdir. (Dünyada) yaptıkları şeyler, orada boşa 

gitmiştir. Zaten bütün yapmakta oldukları da boş 

şeylerdir.(11.Hud.Sûr/16) 

 

+ Dünya hayatını ahirete tercih edenler, Allah yolundan 

alıkoyanlar ve onun eğriliğini isteyenler var ya, işte onlar 

(haktan) uzak bir sapıklık içindedirler.(14. İbrahim Sûr/3) 

 

+ "Allah'ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara. Dünyadan 

da nasibini unutma. Allah'ın sana iyilik yaptığı gibi sen de iyilik 

yap ve yeryüzünde bozgunculuk isteme. Çünkü Allah 

bozguncuları sevmez."(28.Kasas Sûr/77) 
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+ Kim bir iyilik getirirse ona bundan daha hayırlısı vardır. Kim 

de bir kötülük getirirse, bilsin ki, kötülük işleyenler ancak 

yapmakta olduklarının cezasına çarptırılırlar.(28. Kasas Sûr/84) 

 

DÜNYA NİMETLERİNİN GEÇİCİLİĞİ 
 

+ Nefsanî arzulara, (özellikle) kadınlara, oğullara, yığın yığın 

biriktirilmiş altın ve gümüşe, salma atlara, sağmal hayvanlara 

ve ekinlere karşı düşkünlük insanlara çekici kılındı. Bunlar, 

dünya hayatının geçici menfaatleridir. Hâlbuki varılacak güzel 

yer, Allah'ın katındadır.(3.Ali İmran Sûr/14) 

 

+ Dünya hayatı ancak bir oyun ve bir eğlencedir. Elbette ki 

ahiret yurdu Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için daha 

hayırlıdır. Hâlâ akıllanmayacak mısınız?(6.En’am Sûr/32) 

 

+ Allah rızkı dilediğine bol verir, (dilediğine de) kısar. Onlar ise 

dünya hayatı ile sevinmektedirler. Halbuki dünya hayatı, 

ahiretin yanında çok az bir yararlanmadan ibarettir.(13.Rad 

Sûr/26) 

 

+ Dünya hayatını ahirete tercih edenler, Allah yolundan 

alıkoyanlar ve onun eğriliğini isteyenler var ya, işte onlar 

(haktan) uzak bir sapıklık içindedirler.(14. İbrahim Sûr/3) 

 

+ Sakın, kendilerini denemek için onlardan bir kesimi 

faydalandırdığımız dünya hayatının çekiciliğine gözlerini dikme! 
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Rabbinin nimeti hem daha hayırlı, hem de daha süreklidir.(20. 

Tâ- Hâ Sûr/131) 

 

+ (Dünyalık olarak) size verilen her şey, dünya hayatının 

geçimliği ve süsüdür. Allah'ın katındaki ise daha hayırlı ve daha 

kalıcıdır. Hâlâ aklınızı kullanmıyor musunuz?(28. Kasas Sûr/60) 

 

+ Bu dünya hayatı ancak bir eğlence ve oyundan ibarettir. 

Ahiret yurduna gelince, işte gerçek hayat odur. Keşke 

bilselerdi!(29.Ankebut Sûr/64)  

 

+ Şüphesiz dünya hayatı ancak bir oyun ve eğlencedir. Eğer 

inanır ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, size mükâfatınızı 

verir ve sizden mallarınızı (tamamen sarf etmenizi) 

istemez.(47.Muhammed Sûr/36) 

 

+ Bilin ki, dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir süs, 

aranızda karşılıklı bir övünme, çok mal ve evlat sahibi olma 

yarışından ibarettir. (Nihayet hepsi yok olur gider). Tıpkı şöyle: 

Bir yağmur ki, bitirdiği bitki çiftçilerin hoşuna gider. Sonra 

kurumaya yüz tutar da sen onu sararmış olarak görürsün. 

Sonra da çer çöp olur. Ahirette ise (dünyadaki amele göre ya) 

çetin bir azap ve(ya) Allah'ın mağfiret ve rızası vardır. Dünya 

hayatı, aldanış metaından başka bir şey değildir.(57.Hadid 

Sûr/20)  

DÜRÜST DAVRANMAK 
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+  Allah yolunda harcayın. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye 

atmayın. Her türlü hareketinizde dürüst davranın. Çünkü Allah 

dürüstleri sever.(2. Bakara Sûr/195) 

DOĞRU SÖZ-YALANCILIK-(NANKÖRLÜK) 
 

+ Artık, Allah'a karşı yalan uydurandan veya O´nun âyetlerini 

yalanlayandan daha zâlim kimdir? Şüphe yok ki (böyle) suçlular 

asla kurtuluşa ermezler.(10.Yunus Sûr/17) 

 

+ Dilleriniz yalana alışageldiğinden dolayı, Allah'a karşı yalan 

uydurmak için, "Şu helâldir", "Şu haramdır" demeyin. Şüphesiz, 

Allah'a karşı yalan uyduranlar, kurtuluşa eremezler.(16.Nahl 

Sûr/116) 

 

+ Kullarıma söyle: (İnsanlara karşı) en güzel sözü söylesinler. 

Çünkü şeytan aralarını bozar. Çünkü şeytan insanın apaçık bir 

düşmanıdır.(17.İsra Sûr/53) 

 

+ ……….Artık putlara tapma pisliğinden kaçının, yalan sözden 

kaçının.(22.Hac Sûr/30) 

 

+ Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğru 

söz söyleyin ki Allah sizin işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı 

bağışlasın. Kim Allah'a ve Resülüne itaat ederse, muhakkak 

büyük bir başarıya ulaşmıştır.(33.Ahzab Sûr/70,71) 
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+ ……….Şüphesiz Allah, yalancı ve nankör olanları doğru yola 

iletmez.(39.Zumer Sûr/3) 

 

+ Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin 

söylüyorsunuz?(61.Saff Sûr/2) 

 

+ Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz, Allah katında büyük 

gazap gerektiren bir iştir.(61.Saff Sûr/3) 

 

DOĞRU YOL 
 

+ "Ey Kitap ehli! Siz, Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden size 

indirileni hakkıyle uygulamadıkça, (doğru) bir şey (yol) üzerinde 

değilsinizdir" de. Rabbinden sana indirilen, onlardan çoğunun 

küfür ve azgınlığını elbette artıracaktır. Kâfirler topluluğuna 

üzülme.(5. Maide Sûr/68) 

 

6. En’am Sûr/ 

82.İman edip de imanlarına zulmü (şirki) bulaştırmayanlar var 

ya; işte güven onların hakkıdır. Doğru yolu bulmuş olanlar da 

onlardır 

125. Allah her kimi doğruya erdirmek isterse onun göğsünü 

İslâm'a açar. Kimi de saptırmak isterse, onun da göğsünü göğe 

çıkıyormuşçasına daraltır, sıkar. Allah inanmayanlara azap (ve 

sıkıntıyı) işte böyle verir.  

126. Bu, Rabbinin dosdoğru yoludur. Şüphesiz düşünüp öğüt 

alacak bir toplum için âyetleri ayrı ayrı açıkladık.  
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152. Rüşdüne erişinceye kadar yetimin malına ancak en güzel 

şekilde yaklaşın. 

- Ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın. Biz herkesi ancak 

gücünün yettiği kadarıyla sorumlu tutarız. 

- (Birisi hakkında) konuştuğunuz zaman yakınınız bile olsa âdil 

olun. 

- Allah'a verdiğiniz sözü tutun. İşte bunları Allah size öğüt 

alasınız diye emretti. 

153. İşte bu, benim dosdoğru yolum. Artık ona uyun. Başka 

yollara uymayın. Yoksa o yollar sizi parça parça edip O'nun 

yolundan ayırır. İşte size bunları Allah sakınasınız diye emretti. 

 

7. Araf Sûr/ 

146. Yeryüzünde haksız yere büyüklük taslayanları 

âyetlerimden uzaklaştıracağım. (Onlar) her âyeti görseler de 

ona iman etmezler. Doğru yolu görseler onu yol edinmezler. 

Ama sapıklık yolunu görseler onu (hemen)yol edinirler. Bu, 

onların, âyetlerimizi yalanlamaları ve onlardan hep gafil olmaları 

sebebiyledir.  

158. Ey Muhammed!) De ki: "Ey insanlar! Şüphesiz ben, yer ve 

göklerin hükümranlığı kendisine ait olan Allah'ın hepinize 

gönderdiği peygamberiyim. O'ndan başka hiçbir ilah yoktur. O, 

diriltir ve öldürür. O halde Allah'a ve O'nun sözlerine inanan 

Resûlüne, o ümmî peygambere iman edin ve ona uyun ki doğru 

yolu bulasınız” 
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178. Allah kimi doğru yola iletirse, odur doğru yolu bulan. 

Kimleri de saptırırsa, işte onlar, ziyana uğrayanların ta 

kendileridir. 

 

+ Doğru yolu göstermek Allah'a aittir. Yolun eğrisi de vardır. 

Allah dileseydi hepinizi doğru yola iletirdi.(16.Nahl Sûr/9) 

 

+ Sen onların doğru yola erişmelerine aşırı istek göstersen de 

şüphesiz Allah saptırdığı kimseyi doğru yola iletmez. Onların 

yardımcıları da yoktur.(16.Nahl Sûr/37) 

 

+ (İsa şunu da söyledi:) Muhakkak ki Allah, benim de Rabbim, 

sizin de Rabbinizdir. Öyle ise O'na kulluk ediniz. İşte doğru yol 

budur.(19. Meryem Sûr/36) 

 

+ (O kullar), harcadıklarında ne israf ne de cimrilik ederler; ikisi 

arasında orta bir yol tutarlar.(25. Furkan Sûr/67) 

 

+"Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır" deyip sonra da dosdoğru 

olanlara hiçbir korku yoktur, onlar üzülmeyecekler de. .(46. 

Ahkaf Sûr/13) 

+ Onlar cennetliklerdir. Yapmakta olduklarına karşılık, orada 

sürekli kalacaklardır.(46. Ahkaf Sûr/14) 

 

DOST EDİNMEK 
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+  Müminler, müminleri bırakıp da kâfirleri dost edinmesin. Kim 

bunu yaparsa, artık onun Allah nezdinde hiçbir değeri yoktur. 

Ancak kâfirlerden gelebilecek bir tehlikeden sakınmanız 

başkadır. Allah, kendisine karşı (gelmekten) sizi sakındırıyor. 

Dönüş yalnız Allah'adır.(3. Ali İmran Sûr/28) 

 

+ Ey iman edenler! Kendi dışınızdakileri sırdaş edinmeyin. 

Çünkü onlar size fenalık etmekten asla geri durmazlar, hep 

sıkıntıya düşmenizi isterler. Gerçekten, kin ve düşmanlıkları 

ağızlarından (dökülen sözlerinden) belli olmaktadır. Kalplerinde 

sakladıkları (düşmanlıkları) ise daha büyüktür. Eğer düşünüp 

anlıyorsanız, âyetlerimizi size açıklamış bulunuyoruz.(3. Ali 

İmran Sûr/118) 

 

+ Müminleri bırakıp da kâfirleri dost edinenler, onların yanında 

izzet (güç ve şeref) mi arıyorlar? Bilsinler ki bütün izzet yalnızca 

Allah'a aittir.(4. Nisa Sûr/139) 

 

+ Ey iman edenler! Müminleri bırakıp da kâfirleri dost 

edinmeyin; (bunu yaparak) Allah'a, aleyhinizde apaçık bir delil 

mi vermek istiyorsunuz? .(4. Nisa Sûr/144) 

 

+  Ey iman edenler! Yahudileri ve hıristiyanları dost edinmeyin. 

Zira onlar birbirinin dostudurlar (birbirinin tarafını tutarlar). 

İçinizden onları dost tutanlar, onlardandır. Şüphesiz Allah, 

zalimler topluluğuna yol göstermez.(5.Maide Sûr/51) 
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+ Sizin dostunuz ancak Allah'tır, Resûlüdür ve Allah'ın 

emirlerine boyun eğerek namazı kılan, zekâtı veren 

mü'minlerdir. (5.Maide Sûr/55) 

 

+ Ey iman edenler! Eğer küfrü imana tercih ederlerse, 

babalarınızı ve kardeşlerinizi bile dost edinmeyin. İçinizden kim 

onları dost edinirse, işte onlar, zalimlerin ta 

kendileridir.(9.Tövbe Sûr/23) 

 

+ Hani biz meleklere, "Adem için saygı ile eğilin" demiştik de 

İblis'ten başka hepsi saygı ile eğilmişlerdi. İblis ise cinlerdendi 

de Rabbinin emri dışına çıktı. Şimdi siz, beni bırakıp da İblis'i ve 

neslini, kendinize dostlar mı ediniyorsunuz? Halbuki onlar sizin 

için birer düşmandırlar. Bu, zalimler için ne kötü bir 

bedeldir!/18.Kehf Sûr/50) 

 

+ Şeytan hakkında, "Her kim onu dost edinirse mutlaka o 

kimseyi saptırır ve onu cehennem azabına sürükler" diye 

yazılmıştır.(22.Hac Sûr/4) 

 

+ Ey İman edenler! Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız 

olanları dost edinmeyin. Siz onlara sevgi gösteriyorsunuz. 

Hâlbuki onlar size gelen hakkı inkâr ettiler. Rabbiniz olan Allah'a 

inandınız diye Resûlü ve sizi yurdunuzdan çıkarıyorlar. Eğer 

rızamı kazanmak üzere benim yolumda cihad etmek için 

çıktıysanız (böyle yapmayın). Onlara gizlice sevgi 

besliyorsunuz. Oysa ben sizin gizlediğinizi de, açığa 



 122

vurduğunuzu da bilirim. Sizden kim bunu yaparsa mutlaka 

doğru yoldan sapmıştır.(60, Mümtehine Sûr/1) 

 

+ Ey iman edenler! Kendilerine Allah'ın gazap ettiği, 

kabirlerdeki kâfirlerin ümit kestikleri gibi tamamen ahiretten 

ümitlerini kesmiş bir toplumu dost edinmeyin. .(60, Mümtehine 

Sûr/13) 

 

EMANETİ EHLİNE VERMEK 
 

+ Allah size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar 

arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi 

emrediyor. Doğrusu Allah, bununla size ne güzel öğüt veriyor! 

Şüphesiz ki Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.(4.Nisa 

Sûr/58) 

+ Yine onlar ki, emanetlerine ve verdikleri sözlere riâyet 

ederler.(23.Mü’minun Sûr/8) 

EMANETE HİYANETLİK 
 

+ Bir peygambere, emanete hıyanet yaraşmaz. Kim emanete 

(devlet malına) hıyanet ederse, kıyamet günü, hainlik ettiği 

şeyin günahı boynuna asılı olarak gelir. Sonra herkese -asla 

haksızlığa uğratılmaksızın-kazandığı tastamam verilir.(3.Ali 

İmran Sûr/161) 
 

EVLENMEK – MEHİR VERMEK 
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+ Eğer (kendileriyle evlendiğiniz takdir de) yetimlerin haklarına 

riayet edememekten korkarsanız beğendiğiniz (veya size helâl 

olan) kadınlardan ikişer, üçer, dörder alın. Haksızlık yapmaktan 

korkarsanız bir tane alın; yahut da sahip olduğunuz (cariyeler) 

ile yetinin. Bu, adaletten ayrılmamanız için en uygun olanıdır. 

(4. Nisa Sûr/3) 

 

+ Kadınlara mehirlerini gönül rızası ile (cömertçe) verin; eğer 

gönül hoşluğu ile o mehrin bir kısmını size bağışlarlarsa onu da 

afiyetle yeyin.(4. Nisa Sûr/4) 

 

+  (Harp esiri olarak) sahip olduğunuz cariyeler müstesna, evli 

kadınlar da size haram kılındı. Allah'ın size emri budur. 

Bunlardan başkasını, namuslu olmak ve zina etmemek üzere 

mallarınızla (mehirlerini vererek) istemeniz size helâl kılındı. 

Onlardan faydalanmanıza karşılık kararlaştırılmış olan 

mehirlerini verin. Mehir kesiminden sonra (bir miktar indirim 

için) karşılıklı anlaşmanızda size günah yoktur. Şüphesiz Allah 

ilim ve hikmet sahibidir. (4. Nisa Sûr/24) 

 

+ Üzerine düşüp uğraşsanız da kadınlar arasında âdil 

davranmaya güç yetiremezsiniz; bâri birisine tamamen kapılıp 

da diğerini askıya alınmış gibi bırakmayın. Eğer arayı düzeltir, 

günahtan sakınırsanız Allah şüphesiz çok bağışlayıcı ve 

esirgeyicidir. (4. Nisa Sûr/129) 
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+  Bu gün size temiz ve hoş şeyler helâl kılındı. Kendilerine 

kitap verilenlerin yiyecekleri size helâl, sizin yiyecekleriniz de 

onlara helâldir. Mü'min kadınlardan iffetli olanlarla, daha önce 

kendilerine kitap verilenlerden olan iffetli kadınlar da, 

mehirlerini vermeniz kaydıyla; evlenmek, zina etmemek ve gizli 

dost tutmamak üzere size helâldir. Her kim de inanılması 

gerekenleri inkâr ederse bütün işlediği boşa gider. Ahirette de 

o, ziyana uğrayanlardandır.(5.Maide Sûr/5) 

 

FALCILIK (SİHİR, BÜYÜ) 
 

+ Süleyman'ın hükümranlığı hakkında şeytanların (ve şeytan 

tıynetli insanların) uydurdukları yalanların ardına düştüler. Oysa 

Süleyman (büyü yaparak) küfre girmedi. Fakat şeytanlar, 

insanlara sihri ve (özellikle de) Babil'deki Hârût ve Mârût adlı iki 

meleğe ilham edilen (sihr)i öğretmek suretiyle küfre girdiler. 

Halbuki o iki melek, "Biz ancak imtihan için gönderilmiş birer 

meleğiz. (Sihri caiz görüp de) sakın küfre girme" demedikçe, 

kimseye (sihir) öğretmiyorlardı. Böylece (insanlar) onlardan kişi 

ile karısını birbirinden ayıracakları sihri öğreniyorlardı. Halbuki 

onlar, Allah'ın izni olmadıkça o sihirle hiç kimseye zarar 

veremezlerdi. (Onlar böyle yaparak) kendilerine zarar veren, 

fayda getirmeyen şeyleri öğreniyorlardı. Andolsun, onu satın 

alanın ahirette bir nasibi olmadığını biliyorlardı. Kendilerini 

karşılığında sattıkları şey ne kötüdür! Keşke bilselerdi (2.Bakara 

Sûr/102) 

113. Felâk Sûr/ 
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1. De ki:"Ben ağaran sabahın Rabbine sığınırım, 
 
2. Yarattığı şeylerin şerrinden,  
 
3. Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden,  
 
4. Ve düğümlere üfürüp büyü yapan üfürükçülerin şerrinden , 
 
5. Ve kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden sabahın Rabbine 
sığınırım! 
 

FASIK 

(NOT: SÖZLÜK ANLAMI:1- Allah'ın emirlerini tanımayan, 

sapkın, günah işleyen 2-Kötülük eden, fesatçı) 
 
+ Onlar öyle (fâsıklar) ki,  

- kesin söz verdikten sonra sözlerinden dönerler.  

- Allah'ın ziyaret edilip hal ve hatırının sorulmasını istediği 

kimseleri ziyaretten vazgeçerler  

- ve yeryüzünde fitne ve fesat çıkarırlar. İşte onlar 

gerçekten zarara uğrayanlardır.(2. Bakara Sûr/27) 
 
+ (Ey Muhammed!) Onlar için ister af dile, ister dileme; onlar 

için yetmiş kez af dilesen de Allah onları asla affetmeyecek. Bu, 

onların Allah ve Resûlünü inkâr etmelerinden ötürüdür. Allah 

fâsıklar topluluğunu hidayete erdirmez.(9. Tövbe Sûr/80) 

 

+ Onlardan ölmüş olan hiçbirine asla namaz kılma; onun kabri 

başında da durma! Çünkü onlar, Allah ve Resûlünü inkâr ettiler 

ve fâsık olarak öldüler.(9. Tövbe Sûr/84) 
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+ Fasıklık edenlere gelince, onların barınağı ateştir. Oradan her 

çıkmak istediklerinde oraya döndürülürler ve onlara, 

"Yalanlamakta olduğunuz ateş azabını tadın" denir.(32. Secde 

Sûr/20) 

+ Andolsun, dönsünler diye biz onlara (ahiretteki) en büyük 

azaptan önce (dünyadaki) yakın azabı elbette tattıracağız. .(32. 

Secde Sûr/21) 

 

+ Ey iman edenler! Size bir fasık bir haber getirirse, bilmeyerek 

bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için o 

haberin doğruluğunu araştırın.(49.Hücurat Sûr/6) 

 

+ Ey iman edenler! Bir topluluk bir diğerini alaya almasın. Belki 

onlar kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da diğer kadınları 

alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Birbirinizi 

karalamayın, birbirinizi (kötü) lakaplarla çağırmayın. İmandan 

sonra fasıklık ne kötü bir namdır! Kim de tövbe etmezse, işte 

onlar zâlimlerin ta kendileridir.   (49.Hücurat Sûr/11) 

 

FAİZ ALIP VERMEK 
 

+ Faiz yiyenler, ancak şeytanın çarptığı kimsenin kalktığı gibi 

kalkarlar. Bu, onların, "Alış veriş de faiz gibidir" demelerinden 

dolayıdır. Oysa Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. 

Bundan böyle kime Rabbinden bir öğüt gelir de (o öğüte 

uyarak) faizden vazgeçerse, artık önceden aldığı onun olur. 

Durumu da Allah'a kalmıştır. (Allah onu affeder.) Kim tekrar 
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(faize) dönerse, işte onlar cehennemliklerdir. Orada ebedi 

kalacaklardır.(2.Bakara Sûr/275) 

 

+ Allah, faiz malını mahveder, sadakaları ise artırır 

(bereketlendirir). Allah hiçbir günahkâr nankörü sevmez. 

(2.Bakara Sûr/276) 

 

+. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve eğer 

gerçekten iman etmiş kimselerseniz, faizden geriye kalanı 

bırakın. (2.Bakara Sûr/278) 

 

+ Eğer böyle yapmazsanız, Allah ve Rasûlüyle savaşa girdiğinizi 

bilin. Eğer tövbe edecek olursanız, ana paralarınız sizindir. 

Böylece siz ne başkalarına haksızlık etmiş olursunuz, ne de 

başkaları size haksızlık etmiş olur.(2.Bakara Sûr/279) 

 

+ Ey iman edenler! Kat kat arttırılmış olarak faiz yemeyin. 

Allah'a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz.(3.Al-i 

İmran Sûr/130) 

 

+ Menedildikleri halde faizi almalarından ve haksız (yollar) ile 

insanların mallarını yemelerinden dolayı içlerinden inkâra 

sapanlara acı bir azap hazırladık.(4. Nisa Sûr/161) 

 

+ İnsanların malları içinde artsın diye faizle her ne verirseniz, 

Allah katında artmaz. Ama Allah'ın hoşnutluğunu isteyerek her 
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ne zekât verirseniz; işte bunu yapanlar sevaplarını kat kat 

arttıranlardır.(30.Rum Sûr/39) 

 

FİTNE 
 
+….. Fitne, adam öldürmekten daha kötüdür……(2. Bakara 

Sûr/191) (NOT/ fitne :1. Karışıklık, kargaşa:2- Fitneci, ara 

bozucu,anlamlarına gelir) 

+……... Fitne de adam öldürmekten daha büyük bir 

günahtır……(2.Bakara Sûr/217) 

GANİMET MALLARI 
 

+ Bilin ki, ganimet olarak aldığınız herhangi bir şeyin beşte biri 

mutlaka Allah'a, Peygamber'e, onun yakınlarına, yetimlere, 

yoksullara ve yolculara aittir. Eğer Allah'a; hak ile batılın 

birbirinden ayrıldığı gün, (yani) iki ordunun (Bedir'de) 

karşılaştığı gün kulumuza indirdiklerimize inandıysanız (bunu 

böyle bilin). Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir.(8.Enfal 

Sûr/41) 

 

+ Artık elde ettiğiniz ganimetten helal ve temiz olarak yiyin. 

Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah çok 

bağışlayandır, çok merhamet edendir. .(8.Enfal Sûr/69) 

 

GAYB HABERLERİ 
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+ Kıyamet vakti hakkındaki bilgi, ancak Allah'ın katındadır. 

Yağmuru O yağdırır, rahimlerde olanı O bilir. Hiç kimse yarın ne 

kazanacağını bilemez. Yine hiç kimse nerede öleceğini bilemez. 

Şüphesiz Allah, her şeyi bilendir, her şeyden haberdardır.(31. 

Lokman Sûr/34) 

 

GIYBET (ALAY ETME, ÇEKİŞTİRME) 
 

+ Allah kötü sözün açıkça söylenmesini sevmez; ancak 

haksızlığa uğrayan başka. Allah her şeyi işitici ve bilicidir.(4. 

Nisa Sûr/148) 

 

+ Ey iman edenler! Bir topluluk bir diğerini alaya almasın. Belki 

onlar kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da diğer kadınları 

alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Birbirinizi 

karalamayın, birbirinizi (kötü) lakaplarla çağırmayın. İmandan 

sonra fasıklık ne kötü bir namdır! Kim de tövbe etmezse, işte 

onlar zâlimlerin ta kendileridir. (49. Hücurat Sûr/11) 

 

+  Ey iman edenler! Zannın bir çoğundan sakının. Çünkü zannın 

bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetlerini 

araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz 

ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan 

tiksindiniz! Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah 

tövbeyi çok kabul edendir, çok merhamet edendir.(49.Hücurat 

Sûr/12) 
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+ Mal toplayan ve onu durmadan sayan, insanları arkadan 

çekiştiren, kaş göz işaretiyle alay eden her kişinin vay 

haline!(104. Hümeze Sûr/1,2) 

 

 

GÜNAHLARIN AFFI (TÖVBE) 
 

+ Eğer size yasaklanan (günah)ların büyüklerinden kaçınırsanız, 

sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir yere 

koyarız.(4.Nisa Sûr/31) 

 

+ Şüphesiz Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. 

Bunun dışında kalan (günah)ları ise dilediği kimseler için 

bağışlar. Allah'a şirk koşan kimse, şüphesiz büyük bir günah 

işleyerek iftira etmiş olur.(4.Nisa Sûr/48) 

 

+ Kim bir kötülük yapar yahut nefsine zulmeder de sonra 

Allah'tan mağfiret dilerse, Allah'ı çok bağışlayıcı ve esirgeyici 

bulacaktır.(4.Nisa Sûr/110) 

 

+ Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz; ondan 

başka günahları dilediği kimse için bağışlar. Kim Allah'a ortak 

koşarsa büsbütün sapıtmıştır.(4.Nisa Sûr/116) 

 

+ Cehennem ehli oldukları açıkça kendilerine belli olduktan 

sonra, -yakınları da olsalar- Allah'a ortak koşanlar için af 
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dilemek ne Peygambere yaraşır, ne de mü'minlere.(9.Tövbe 

Sûr/113) 

 

+ Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra da O'na tövbe edin ki 

sizi belirlenmiş bir süreye (ömrünüzün sonuna) kadar güzel bir 

şekilde yararlandırsın ve her fazilet sahibine faziletinin 

karşılığını versin. Eğer yüz çevirirseniz, ben sizin adınıza büyük 

bir günün azabından korkuyorum.(11.Hud Sûr/3) 

 

+ "Şüphe yok ki ben, tövbe edip inanan ve salih ameller 

işleyen, sonra da doğru yol üzere devam eden kimse için son 

derece affediciyim."(20.Taha Sûr/82) 

 

 + İman edip salih amel işleyenlerin kötülüklerini elbette 

örteceğiz. Onları işlediklerinin daha güzeliyle 

mükâfatlandıracağız.(29. Ankebut Sûr/7) 

 

+ Onları babalarına nispet ederek çağırın. Bu Allah katında daha 

(doğru ve) adaletlidir. Eğer babalarını bilmiyorsanız, onlar sizin 

din kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Hata ile yaptığınız bir işte 

size hiçbir günah yoktur. Fakat kasten yaptığınız şeylerde size 

günah vardır. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. 

(33.Ahzab Sûr/5) 

 

+ …………Hiçbir günahkâr başka bir günahkârın yükünü 

yüklenmez. (39.Zümer Sûr/7) 
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+De ki: "Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım! Allah'ın 

rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah, bütün 

günahları affeder. Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet 

edendir."(39.Zümer Sûr/53) 

 

+ Onlar, ufak tefek kusurları dışında, büyük günahlardan ve 

çirkin işlerden uzak duran kimselerdir. Şüphesiz Rabbin, 

bağışlaması çok geniş olandır. Sizi, topraktan yarattığında da ve 

analarınızın karnında ceninler iken de, en iyi bilendir. Bunun için 

kendinizi temize çıkarmayın. Çünkü O, Allah'a karşı gelmekten 

sakınanları en iyi bilendir.(53. Necm Sûr/32) 

 

+ Ey iman edenler! Sizi elem dolu bir azaptan kurtaracak bir 

ticaret göstereyim mi size? (61. Saff Sûr/10) 

+ Allah'a ve peygamberine inanır, mallarınızla ve canlarınızla 

Allah yolunda cihat edersiniz. Eğer bilirseniz, bu sizin için çok 

hayırlıdır.(61. Saff Sûr/11) 

+(Bunu yapınız ki) Allah, günahlarınızı bağışlasın, sizi içinden 

ırmaklar akan cennetlere ve Adn cennetlerindeki güzel 

meskenlere koysun. İşte bu büyük başarıdır.(61. Saff Sûr/12) 

 

+ Ey iman edenler! Allah'a içtenlikle tövbe edin. Belki Rabbiniz 

sizin kötülüklerinizi örter ve peygamberi ve onunla birlikte iman 

edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi, içlerinden ırmaklar 

akan cennetlere sokar. Onların nurları önlerinden ve 

sağlarından aydınlatır, gider. "Ey Rabbimiz! nûrumuzu bizim için 
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tamamla, bizi bağışla; çünkü senin her şeye hakkıyla gücün 

yeter" derler.(66. Tahrim Sûr/8) 

 

 

GÜNAH YÜKÜ 
 

+ Onlar bir ümmetti, gelip geçti. Onların kazandıkları 

kendilerinin, sizin kazandıklarınız sizindir. Siz onların 

yaptıklarından sorguya çekilmezsiniz.(2. Bakara Sûr/134) 

 

+ Günahın açığını da bırakın, gizlisini de. Çünkü günah 

kazananlar yaptıkları karşılığında cezalandırılacaklardır. 

(6.Enam Sûr/120) 

 

+ De ki: "Her şeyin Rabbi o iken ben başka bir Rab mı 

arayayım? Herkes günahı yalnız kendi aleyhine kazanır. Hiçbir 

günahkâr başka bir günahkârın günah yükünü yüklenmez. 

Sonra dönüşünüz ancak Rabbinizedir. O size, ihtilaf etmekte 

olduğunuz şeyleri haber verecektir.(6.Enam Sûr/164) 

 

+ Kıyamet gününde kendi günahlarını tam olarak taşımaları ve 

bilgisizce saptırmakta oldukları kimselerin günahlarından da bir 

kısmını yüklenmeleri için (öyle derler). Bak ki yüklenecekleri 

şey ne kötüdür!(16. Nahl Sûr/25) 

 

+ Kim doğru yolu bulmuşsa, ancak kendisi için bulmuştur; kim 

de sapıtmışsa kendi aleyhine sapıtmıştır. Hiçbir günahkâr, 
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başka bir günahkârın günah yükünü yüklenmez. Biz, bir 

peygamber göndermedikçe azap edici değiliz.(17.İsra Sûr/15) 

 

+ İnkar edenler iman edenlere, "Yolumuza uyun da sizin 

günahlarınızı yüklenelim" derler. Halbuki onların günahlarından 

hiçbir şey yüklenecek değillerdir. Şüphesiz onlar kesinlikle 

yalancılardır.(29. Ankebut Sûr/12) 

 

+ De ki: "Bizim işlediğimiz suçlardan siz sorumlu tutulmazsınız. 

Sizin işlediklerinizden de biz sorumlu tutulmayız."(34. Sebe 

Sûr/25) 

 

+ Hiçbir günahkâr başka bir günahkârın yükünü yüklenmez. 

Günah yükü ağır olan kimse, (bir başkasını), günahını 

yüklenmeye çağırırsa, ondan hiçbir şey yüklenilmez, çağırdığı 

kimse yakını da olsa. Sen ancak, görmedikleri halde 

Rablerinden için için korkanları ve namaz kılanları uyarırsın. Kim 

arınırsa ancak kendisi için arınmış olur. Dönüş ancak Allah'adır. 

(35.Fatır Sûr/18) 

 

+ Eğer inkâr ederseniz şüphesiz ki Allah sizin iman etmenize 

muhtaç değildir. Ama kullarının inkar etmesine razı olmaz. Eğer 

şükrederseniz sizin için buna razı olur. Hiçbir günahkâr başka 

bir günahkârın yükünü yüklenmez. Sonra dönüşünüz ancak 

Rabbinizedir. O da size yaptıklarınızı haber verir. Çünkü O 

göğüslerin özünü (kalplerde olanı) hakkıyla bilir.(39. Zümer 

Sûr/7) 
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+ Hiçbir günahkâr, başkasının günah yükünü yüklenmez.(53. 

Necm Sûr/38) 

+İnsan için ancak çalıştığı vardır.(53.Necm Sûr/39) 

 

GÜZEL SÖZ 
 

+  Kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler. Sonra şeytan 

aralarını bozar. Çünkü şeytan, insanın apaçık düşmanıdır.(17. 

İsra Sûr/53) 

 

+ Her kim şan ve şeref istiyorsa bilsin ki, şan ve şeref 

bütünüyle Allah'a aittir. Güzel sözler ancak ona yükselir. Salih 

ameli de güzel sözler yükseltir. Kötülükleri tuzak yapanlar var 

ya, onlar için çetin bir azap vardır. İşte onların tuzağı boşa 

çıkar.(35. Fatır Sûr/10) 

 

HAC VE ÜMRE ZİYARETİ 
 

+ Haccı da, umreyi de Allah için tamamlayın. Eğer (düşman, 

hastalık ve benzer sebeplerle) engellenmiş olursanız artık size 

kolay gelen kurbanı gönderin. Bu kurban, yerine varıncaya 

kadar başlarınızı tıraş etmeyin. İçinizden her kim hastalanır 

veya başından rahatsız olur (da tıraş olmak zorunda kalır)sa 

fidye olarak ya oruç tutması, ya sadaka vermesi, ya da kurban 

kesmesi gerekir. Güvende olduğunuz zaman hacca kadar 

umreyle faydalanmak isteyen kimse, kolayına gelen kurbanı 
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keser. Kurban bulamayan kimse üçü hacda, yedisi de 

döndüğünüz zaman (olmak üzere) tam on gün oruç tutar. Bu 

(durum), ailesi Mescid-i Haram civarında olmayanlar içindir. 

Allah'a karşı gelmekten sakının ve Allah'ın cezasının çetin 

olduğunu bilin. (2.Bakara Sûr/196) 

 

+ Hac (ayları), bilinen aylardır. Kim o aylarda hacca başlarsa, 

artık ona hacda cinsel ilişki, günaha sapmak, kavga etmek 

yoktur. Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. (Ahiret için) azık 

toplayın. Kuşkusuz, azığın en hayırlısı takva (Allah'a karşı 

gelmekten sakınma)dır. Ey akıl sahipleri, bana karşı gelmekten 

sakının.(2.Bakara Sûr/197) 

 

+ (Hac mevsiminde ticaret yaparak) Rabbinizin lütuf ve 

keremini istemekte size bir günah yoktur. Arafat'tan ayrılıp (sel 

gibi Müzdelife'ye) akın ettiğinizde Meş'ar-i Haram'da Allah'ı 

zikredin.Onu, size gösterdiği gibi zikredin. Doğrusu siz onun yol 

göstermesinden önce yolunu şaşırmışlardan idiniz. (2.Bakara 

Sûr/198) 

 

+ Sonra insanların akın ettiği yerden siz de akın edin ve 

Allah'tan bağışlanma dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, 

çok merhamet edendir.(2.Bakara Sûr/199) 

 

+ Hac ibadetinizi bitirdiğinizde, artık (cahiliye döneminde) 

atalarınızı andığınız gibi, hatta ondan da kuvvetli bir anışla 

Allah'ı anın. İnsanlardan, "Ey Rabbimiz! Bize (vereceğini) bu 
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dünyada ver" diyenler vardır. Bunların ahirette bir nasibi 

yoktur. .(2.Bakara Sûr/200) 

 

+ Onlardan, "Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de 

iyilik ver ve bizi ateş azabından koru" diyenler de vardır. 

.(2.Bakara Sûr/201) 

 

+ İşte onlara kazandıklarından bir nasip vardır. Allah, hesabı 

pek çabuk görendir. (2.Bakara Sûr/202) 

 

+ Sayılı günlerde Allah'ı anın (telbiye ve tekbir getirin). Kim iki 

gün içinde acele edip (Mina'dan Mekke'ye) dönerse, ona günah 

yoktur. Kim geri kalırsa, ona da günah yoktur. Bu, Allah'a karşı 

gelmekten sakınanlar içindir. Allah'a karşı gelmekten sakının ve 

onun huzurunda toplanacağınızı bilin.(2.Bakara Sûr/203) 

 

+ Şüphesiz, insanlar için kurulan ilk ibadet evi elbette 

Mekke'de, âlemlere rahmet ve hidayet kaynağı olarak kurulan 

Kâ'be'dir. (3.Ali İmran Sûr/96) 

 

+ Onda apaçık deliller, Makam-ı İbrahim vardır. Oraya kim 

girerse, güven içinde olur. Yolculuğuna gücü yetenlerin 

haccetmesi, Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkâr 

ederse (bu hakkı tanınmazsa), şüphesiz Allah bütün âlemlerden 

müstağnidir. (Kimseye muhtaç değildir, her şey ona muhtaçtır.) 

(3.Ali İmran Sûr/97) 
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22. Hac Sûr/ 

 

26. Bir zamanlar İbrahim'e Beytullah'ın yerini hazırlamış ve 

(ona şöyle demiştik): Bana hiçbir şeyi eş tutma; tavaf edenler, 

ayakta ibadet edenler, rükû ve secdeye varanlar için evimi 

temiz tut. 

 

27. İnsanlar arasında haccı ilân et ki,gerek yaya olarak, gerekse 

nice uzak yoldan gelen argın develer üzerinde sana gelsinler.  

 

28. Ta ki kendilerine ait bir takım yararları yakînen görsünler, 

Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar 

üzerine belli günler de Allah'ın ismini ansınlar. Artık ondan hem 

kendiniz yeyin, hem de yoksula, fakire yedirin.  

 

29. Sonra kirlerini gidersinler; adaklarını yerine getirsinler ve o 

Eski Ev'i (Kâbe'yi) tavaf etsinler. 

 

HAİNLİK YAPMAK 
 

+ Ey iman edenler! Allah'a ve Peygamber'e hainlik etmeyin. Bile 

bile kendi (aranızdaki) emanetlerinize de hainlik 

etmeyin.(8.Enfal Sûr/27) 

 

+ Eğer sana hainlik etmek isterlerse (üzülme, çünkü) daha 

önce Allah'a da hainlik etmişlerdi de Allah onlara karşı sana 
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imkân ve kudret vermişti. Allah bilendir, hikmet sahibidir. 

(8.Enfal Sûr/71) 

 

+ (Yûsuf), "Benim böyle yapmam, Aziz'in; yokluğunda, benim 

kendisine hainlik etmediğimi ve Allah'ın, hainlerin tuzaklarını 

başarıya ulaştırmayacağını bilmesi içindi" dedi.(12.Yusuf 

Sûr/52) 

 

+ Şüphesiz, Allah inananları savunur. Doğrusu Allah hiçbir 

haini, nankörü sevmez.(22.Hac Sûr/38) 

 

(BİR ŞEYİN) HARAM SAYILMASI 
 

+ Üzerine Allah'ın adı anılıp kesilenden yememenize sebep ne? 

Oysa Allah, çaresiz yemek zorunda kaldığınız dışında, haram 

kıldığı şeyleri size açıklamıştır. Doğrusu bir çokları bilgisizce 

kendi kötü arzularına uyarak saptırıyorlar. Muhakkak ki Rabbin 

haddi aşanları çok iyi bilir. (6.En’am Sûr/119) 

 

+ Yine (erkek ve dişi olarak) deveden iki, sığırdan da iki. De ki: 

"İki erkeği mi haram kıldı, iki dişiyi mi? Yoksa iki dişinin 

rahimlerinde bulunan (yavru)ları mı? Yoksa Allah size bunları 

haram ettiğinde orada hazır mı idiniz!?" İnsanları bilgisizce 

saptırmak için Allah'a karşı yalan uyduran kimseden daha zalim 

kimdir? Şüphesiz Allah zalimler topluluğunu doğru yola 

iletmez.(6.En’am Sûr/141) 
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+ De ki: "Allah'ın size indirdiği; sizin de, bir kısmını helâl, bir 

kısmını haram kıldığınız rızıklar hakkında ne dersiniz?" De ki: 

"Bunun için Allah mı size izin verdi, yoksa Allah'a iftira mı 

ediyorsunuz?"(10.Yunus Sûr/59) 

 

+ Allah'a ortak koşanlar dediler ki: "Allah dileseydi ne biz, ne de 

atalarımız O'ndan başka hiçbir şeye tapmazdık, O'nun emri 

olmadan hiçbir şeyi de haram kılmazdık." Kendilerinden 

öncekiler de böyle yapmıştı. Peygamberlere düşen sadece 

apaçık bir tebliğdir.(16.Nahl Sûr/35) 

 

+ Dilleriniz yalana alışageldiğinden dolayı, Allah'a karşı yalan 

uydurmak için, "Şu helâldir", "Şu haramdır" demeyin. Şüphesiz, 

Allah'a karşı yalan uyduranlar, kurtuluşa eremezler.(16.Nahl 

Sûr/116) 

 

HARAM VE HARAMDAN SAKINMAK 
 

+ Allah, size ancak leş, kan, domuz eti ve Allah'tan başkası 

adına kesileni haram kıldı. Ama kim mecbur olur da, istismar 

etmeksizin ve zaruret ölçüsünü aşmaksızın yemek zorunda 

kalırsa, ona günah yoktur. Şüphesiz, Allah çok bağışlayandır, 

çok merhamet edendir(2.Bakara Sûr/173) 

 

+  Ey iman edenler! Kadınlara zorla vâris olmanız size helâl 

değildir. Apaçık bir edepsizlik yapmadıkça, onlara verdiğinizin 

bir kısmını ele geçirmeniz için de kadınları sıkıştırmayın. Onlarla 
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iyi geçinin. Eğer onlardan hoşlanmazsanız (biliniz ki) Allah'ın 

hakkınızda çok hayırlı kılacağı bir şeyden de hoşlanmamış 

olabilirsiniz. (4. Nisa Sûr/19) 

 

+ Ölmüş hayvan, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına 

boğazlanan, (henüz canı çıkmamış iken) kestikleriniz hariç; 

boğulmuş, darbe sonucu ölmüş, yüksekten düşerek ölmüş, 

boynuzlanarak ölmüş ve yırtıcı hayvan tarafından parçalanmış 

hayvanlar ile dikili taşlar üzerinde boğazlanan hayvanlar, bir de 

fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı. İşte bütün 

bunlar fısk (Allah'a itaatten kopmak)tır. Bugün kafirler 

dininizden (onu yok etmekten) ümitlerini kestiler. Artık 

onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün sizin için dininizi 

kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din 

olarak İslâm'ı seçtim. Kim şiddetli açlık durumunda zorda kalır, 

günaha meyletmeksizin (haram etlerden) yerse şüphesiz ki 

Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.(5. Maide Sûr/3) 

 

+ Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı iyi ve temiz 

nimetleri (kendinize) haram etmeyin ve (Allah'ın koyduğu) 

sınırları aşmayın. Çünkü Allah haddi aşanları sevmez.(5.Maide 

Sûr/87) 

 

+ Üzerine Allah'ın adı anılmadan kesilen hayvanlardan yemeyin. 

Kuşkusuz bu büyük günahtır. Gerçekten şeytanlar dostlarına, 

sizinle mücadele etmeleri için telkinde bulunurlar. Eğer onlara 
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uyarsanız şüphesiz siz de Allah'a ortak koşanlar 

olursunuz.(6.En’am Sûr/121) 

 

+ De ki: "Bana vahyolunan Kur'an'da bir kimsenin yiyecekleri 

arasında leş, akıtılmış kan, domuz eti -ki o şüphesiz necistir- ya 

da Allah'tan başkası adına kesilmiş bir (murdar) hayvandan 

başka, haram kılınmış bir şey bulamıyorum. Fakat istismar 

etmeksizin ve zaruret ölçüsünü aşmaksızın kim bunlardan yeme 

zorunda kalırsa yiyebilir." Şüphesiz Rabbin çok bağışlayandır, 

çok merhametlidir.(6.En’am Sûr/145) 

 

+ (Ey Muhammed!) De ki: "Gelin, Rabbinizin size haram kıldığı 

şeyleri okuyayım: Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anaya 

babaya iyi davranın. Fakirlik endişesiyle çocuklarınızı 

öldürmeyin. Sizi de onları da biz rızıklandırırız. (Zina ve benzeri) 

çirkinliklere, bunların açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Meşrû 

bir hak karşılığı olmadıkça Allah'ın haram (dokunulmaz) kıldığı 

canı öldürmeyin. İşte size Allah bunu emretti ki aklınızı 

kullanasınız."(6.En’am Sûr/151) 

 

+ Rüşdüne erişinceye kadar yetimin malına ancak en güzel 

şekilde yaklaşın. 

- Ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın. Biz herkesi ancak 

gücünün yettiği kadarıyla sorumlu tutarız 

- (Birisi hakkında) konuştuğunuz zaman yakınınız bile olsa âdil 

olun. 
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- Allah'a verdiğiniz sözü tutun. İşte bunları Allah size öğüt 

alasınız diye emretti.(6.En’am Sûr/152) 

 

+ İşte bu, benim dosdoğru yolum. Artık ona uyun. Başka 

yollara uymayın. Yoksa o yollar sizi parça parça edip O'nun 

yolundan ayırır. İşte size bunları Allah sakınasınız diye 

emretti.(6.En’am Sûr/153) 

 

+ De ki: "Rabbim ancak, açık ve gizli çirkin işleri, günahı, 

haksız saldırıyı, hakkında hiçbir delil indirmediği herhangi bir 

şeyi Allah'a ortak koşmanızı ve Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri 

söylemenizi haram kılmıştır."(7.Araf Sûr/33) 

 

+. De ki: "Allah'ın size indirdiği; sizin de, bir kısmını helâl, bir 

kısmını haram kıldığınız rızıklar hakkında ne dersiniz?" De ki: 

"Bunun için Allah mı size izin verdi, yoksa Allah'a iftira mı 

ediyorsunuz?"(10.Yunus Sûr/59) 

 

+ Allah, size ancak leş, kan, domuz eti ve Allah'tan başkası 

adına kesileni haram kıldı. Ama kim mecbur olur da istismar 

etmeksizin ve zaruret ölçüsünü aşmaksızın yemek zorunda 

kalırsa, şüphesiz ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet 

edendir.(16.Nahl Sûr/115) 

 

+ Dilleriniz yalana alışageldiğinden dolayı, Allah'a karşı yalan 

uydurmak için, "Şu helâldir", "Şu haramdır" demeyin. Şüphesiz, 
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Allah'a karşı yalan uyduranlar, kurtuluşa eremezler.(16.Nahl 

Sûr/116) 

(Not: Bir şeyin helâl- haram sayılmasında kulların yetkisi 

yoktur. Onu ancak Allah belirler. Bu ayet Yunus Sur/59 ile 

birlikte yorumlanmalı) 

 

+ Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o, son derece çirkin bir iştir ve 

çok kötü bir yoldur.(17.İsra Sûr/32) 

 

+ Haklı bir sebep olmadıkça, Allah'ın, öldürülmesini haram 

kıldığı cana kıymayın. Kim haksız yere öldürülürse, biz onun 

velisine yetki vermişizdir. Ancak o da (kısas yoluyla) öldürmede 

meşru ölçüleri aşmasın. Çünkü kendisine yardım 

edilmiştir.(17.İsra Sûr/33) 

 

+ Bu böyle. Kim Allah'ın hükümlerine saygı gösterirse bu Rabbi 

katında kendisi için bir hayırdır. Haramlığı size okunanların 

(bildirilenlerin) dışında bütün hayvanlar size helal kılındı. Artık 

putlara tapma pisliğinden kaçının, yalan sözden kaçının.(22.Hac 

Sûr/30) 

+ Onlar, Allah ile beraber başka bir ilaha kulluk etmeyen, 

haksız yere, Allah'ın haram kıldığı cana kıymayan ve zina 

etmeyen kimselerdir. Kim bunları yaparsa ağır azaba 

uğrar.(25.Furkan Sûr/68) 

 

HARAM AYLAR 
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+ Sana haram ayı, yani onda savaşmayı soruyorlar. De ki: O 

ayda savaşmak büyük bir günahtır ( hürmete lâyık aylar 

:Zilkâde, Zilhicce, Muharrem, Receb). (İnsanları) Allah 

yolundan çevirmek, Allah'ı inkâr etmek, Mes-cid-i Haram'ın 

ziyaretine mâni olmak ve halkını oradan çıkarmak ise Allah 

katında daha büyük günahtır. Fitne de adam öldürmekten daha 

büyük bir günahtır. Onlar eğer güçleri yeterse, sizi dininizden 

döndürünceye kadar size karşı savaşa devam ederler. Sizden 

kim, dininden döner ve kâfir olarak ölürse, onların yaptıkları 

işler dünyada da ahirette de boşa gider. Onlar cehennemliktirler 

ve orada devamlı kalırlar.(2. Bakara Sûr/217) 

 

+ Gökleri ve yeri yarattığı günde Allah'ın yazısına göre Allah 

katında ayların sayısı on iki olup, bunlardan dördü haram 

aylarıdır( hürmete lâyık aylar :Zilkâde, Zilhicce, Muharrem, 

Receb). İşte bu doğru hesaptır. O aylar içinde (Allah'ın koyduğu 

yasağı çiğneyerek) kendinize zulmetmeyin ve müşrikler nasıl 

sizinle topyekün savaşıyorlarsa siz de onlara karşı topyekün 

savaşın ve bilin ki Allah (kötülükten) sakınanlarla beraberdir.(9. 

Tövbe Sûr/36) 

 

+ (Haram ayları) ertelemek, sadece kâfirlikte ileri gitmektir. 

Çünkü onunla, kâfir olanlar saptırılır. Allah'ın haram kıldığının 

sayısını bozmak ve O'nun haram kıldığını helâl kılmak için 

(haram ayını) bir yıl helâl sayarlar, biryıl da haram sayarlar. 

(Böylece) onların kötü işleri kendilerine güzel gösterilmiştir. 

Allah kâfirler topluluğunu hidayete erdirmez. .(9. Tövbe Sûr/37) 
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HARAM EVLİLİKLER 
 

+ İman etmedikleri sürece Allah'a ortak koşan kadınlarla 

evlenmeyin. Allah'a ortak koşan kadın hoşunuza gitse de, 

mü'min bir cariye Allah'a ortak koşan bir kadından daha 

hayırlıdır. İman etmedikleri sürece Allah'a ortak koşan 

erkeklerle, kadınlarınızı evlendirmeyin. Allah'a ortak koşan hür 

erkek hoşunuza gitse de; iman eden bir köle, Allah'a ortak 

koşan bir erkekten daha hayırlıdır………………..(2.Bakara 

Sûr/221) 

 

+  Geçmişte olanlar hariç, artık babalarınızın evlendiği 

kadınlarla evlenmeyin. Çünkü bu bir hayâsızlık, öfke ve nefret 

gerektiren bir iştir. Bu, ne kötü bir yoldur. .(4.Nisa Sûr/22) 

 

+ Size şunlarla evlenmek haram kılındı: Analarınız, kızlarınız, 

kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeş kızları, 

kız kardeş kızları, sizi emziren sütanneleriniz, süt kız 

kardeşleriniz, karılarınızın anneleri, kendileriyle zifafa girdiğiniz 

karılarınızdan olup evlerinizde bulunan üvey kızlarınız, -eğer 

anneleri ile zifafa girmemişseniz onlarla evlenmenizde size bir 

günah yoktur- öz oğullarınızın karıları, iki kız kardeşi (nikâh 

altında) bir araya getirmeniz,ancak geçenler (önceden yapılan 

bu tür evlilikler) başka. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok 

merhamet edicidir.(4.Nisa Sûr/23) 
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+  (Savaş esiri olarak) sahip olduklarınız hariç, evli kadınlar (da 

size) haram kılındı. (Bunlar) üzerinize Allah'ın emri olarak 

yazılmıştır. Bunların dışında kalanlar ise, iffetli yaşamak ve zina 

etmemek şartıyla mallarınızla (mehirlerini verip) istemeniz size 

helâl kılındı. Onlardan (nikâhlanıp) faydalanmanıza karşılık sabit 

bir hak olarak kendilerine mehirlerini verin. Mehir belirlendikten 

sonra, onunla ilgili olarak uzlaştığınız şeyler konusunda size 

günah yoktur. Şüphesiz ki Allah (her şeyi) hakkıyla bilendir, 

hüküm ve hikmet sahibidir.(4.Nisa Sûr/24) 

 

+ Bu gün size temiz ve hoş şeyler helâl kılındı. Kendilerine kitap 

verilenlerin yiyecekleri size helâl, sizin yiyecekleriniz de onlara 

helâldir. Mü'min kadınlardan iffetli olanlarla, daha önce 

kendilerine kitap verilenlerden olan iffetli kadınlar da, 

mehirlerini vermeniz kaydıyla; evlenmek, zina etmemek ve gizli 

dost tutmamak üzere size helâldir. Her kim de inanılması 

gerekenleri inkâr ederse, bütün işlediği boşa gider. Ahirette de 

o, ziyana uğrayanlardandır.(5.Maide Sûr/5) (Not: E.H.YAZIR’ın 

Tefsirine Bak: 

Görülüyor ki, yiyecek hususunda iki taraftan izin verilmiş, 

Müslümanlara hem kitap ehlinin yiyeceklerini yemek, hem de 

kitap ehline Müslüman yemeğini yedirmek suretiyle karşılıklı alış 

veriş helal kılınmış, fakat nikah hususunda bu helal olma bir 

tarafa tahsis edilmiş, yalnız Müslümanların kitap ehlinden 

namus dairesinde nikah ile kadın almaları helal kılınmış ve 

bununla daha önce Bakara sûresinde geçen "İman etmedikçe 

müşrik kadınları nikahlamayın" (Bakara, 2/221) yasaklaması, 
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kitap ehli kadınlar hakkında kaldırılmış ve karşılıklı olarak 

Müslüman kadınlarının kitap ehliyle evlenmelerine asla izin 

verilmemiş, bu cihet aslı ve geçmişteki haramlığı üzerine bâkî 

kılınmıştır.  ) 

+ Zina eden erkek ancak, zina eden veya Allah'a ortak koşan 

bir kadınla evlenir. Zina eden bir kadınla da ancak zina eden 

veya Allah'a ortak koşan bir erkekle evlenir. Bu, mü'minlere 

haram kılınmıştır.(24.Nur Sûr/3) 

 

+……….Peygamberin hanımlarından bir şey istediğiniz zaman 

perde arkasından isteyin. Böyle davranmanız hem sizin 

kalpleriniz, hem de onların kalpleri için daha temizdir. Allah'ın 

Resûlüne rahatsızlık vermeniz ve kendisinden sonra hanımlarını 

nikâhlamanız ebediyyen söz konusu olamaz. Çünkü bu, Allah 

katında büyük bir günahtır.(33.Ahzab Sûr/53) 

 

+ Ey iman edenler! ……………Çünkü müslüman hanımlar kafirlere 

helal değillerdir. Kafirler de müslüman hanımlara helal olmazlar. 

Mehir olarak harcadıklarını onlara (kocalarına geri) verin. 

Mehirlerini verdiğiniz takdirde, bu kadınlarla evlenmenizde size 

bir günah yoktur. Müşrik karılarınızın nikahlarına tutunmayın. 

(Zira bu nikahlar ortadan kalkmıştır.) Onlara harcadığınız 

mehri, (evlendikleri kafir kocalarından) isteyin. Kafirler de 

(İslâm'ı kabul eden ve sizinle evlenen eski hanımlarına) 

harcamış oldukları mehri (sizden) istesinler. Bu, Allah'ın 

hükmüdür. O, aranızda hüküm veriyor. Allah hakkıyla bilendir, 

hüküm ve hikmet sahibidir. (60.Müntehinne Sûr/10) 
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HZ.İSA VE TESLİS OLAYI (KAFİR) 
 

19.Meryem Sûr/ 

17……... Biz, ona Cebrail'i göndermiştik de ona tam bir insan 

şeklinde görünmüştü. 

 

18. Meryem, "Senden, Rahmân'a sığınırım. Eğer Allah'tan 

çekinen biri isen (bana kötülük etme)" dedi. 

 

19. Cebrail, "Ben ancak Rabbinin elçisiyim. Sana tertemiz bir 

çocuk bağışlamak için gönderildim" dedi. 

 

20. Meryem, "Bana hiçbir insan dokunmadığı ve iffetsiz bir 

kadın olmadığım hâlde, benim nasıl çocuğum olabilir?" dedi. 

 

21. Cebrail, "Evet, öyle. Rabbin diyor ki: O benim için çok 

kolaydır. Onu insanlara bir mucize, katımızdan bir rahmet 

kılmak için böyle takdir ettik. Bu, zaten (ezelde) hükme 

bağlanmış bir iştir" dedi. 

 

22. Böylece Meryem, çocuğa gebe kaldı ve onunla uzak bir yere 

çekildi. 

 

23. Doğum sancısı onu bir hurma ağacına yöneltti. "Keşke 

bundan önce ölseydim de unutulup gitmiş olsaydım!" dedi. 
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24. Bunun üzerine (Cebrail) ağacın altından ona şöyle seslendi: 

"Üzülme, Rabbin senin alt tarafında bir dere akıttı." 

 

25. "Hurma ağacını kendine doğru silkele ki sana taze hurma 

dökülsün." 

 

26. "Ye, iç, gözün aydın olsun. İnsanlardan birini görecek 

olursan, "Şüphesiz ben Rahmân'a susmayı adadım. Bugün 

hiçbir insan ile konuşmayacağım" de 

 

27. Kucağında çocuğu ile halkının yanına geldi. Onlar şöyle 

dediler: "Ey Meryem! Çok çirkin bir şey yaptın!" 

 

28. "Ey Hârûn'un kız kardeşi! Senin baban kötü bir kimse 

değildi. Annen de iffetsiz değildi." 

 

29. Bunun üzerine (Meryem, çocukla konuşun diye) ona işaret 

etti. "Beşikteki bir bebekle nasıl konuşuruz?" dediler 

 

30. Bebek şöyle konuştu: "Şüphesiz ben Allah'ın kuluyum. Bana 

kitabı (İncil'i) verdi ve beni bir peygamber yaptı." 

31. "Nerede olursam olayım beni kutlu ve erdemli kıldı ve bana 

yaşadığım sürece namazı ve zekâtı emretti." 

 

32. "Beni anama saygılı kıldı. Beni azgın bir zorba kılmadı." 
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33. "Doğduğum gün, öleceğim gün ve diriltileceğim gün bana 

selâm (esenlik verilmiştir 

 

34. Hakkında şüpheye düştükleri hak söze göre Meryem oğlu 

İsa işte budur 

 

35. Allah'ın çocuk edinmesi düşünülemez. O, bundan yücedir, 

uzaktır. Bir işe hükmettiği zaman ona sadece "ol!" der ve o da 

oluverir..(19.Meryem Sûr/17-35) 

 

+ Hani melekler şöyle demişti: "Ey Meryem! Allah seni kendi 

tarafından bir kelime ile müjdeliyor ki, adı Meryemoğlu İsa 

Mesih'dir. Dünyada da, ahirette de itibarlı ve Allah'a çok yakın 

olanlardandır." (3.Ali İmran Sûr/45) 

 

+ "O, beşikte de, yetişkin çağında da insanlarla konuşacak, 

salihlerden olacaktır." (3.Ali İmran Sûr/46) 

 

+  (Meryem), "Ey Rabbim! Bana bir beşer dokunmamışken 

benim nasıl çocuğum olur?" dedi. Allah, "Öyle ama, Allah 

dilediğini yaratır. O bir şeyin olmasını dilediğinde ona sadece 

"ol" der, o da hemen oluverir" dedi. (3.Ali İmran Sûr/47) 

 

+ Ve Allah ona kitabı, hikmeti, Tevrat ve İncil'i öğretecek. (3.Ali 

İmran Sûr/48) 
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+ Allah onu İsrailoğullarına bir Peygamber olarak gönderecek 

(ve o da onlara şöyle diyecek): "Şüphesiz ben size Rabbinizden 

bir mucize getirdim. Ben çamurdan kuş şeklinde bir şey yapar, 

ona üflerim. O da Allah'ın izniyle hemen kuş oluverir. Körü ve 

alacalıyı iyileştiririm ve Allah'ın izniyle ölüleri diriltirim. 

Evlerinizde ne yiyip ne biriktirdiğinizi size haber veririm. Eğer 

mü'minler iseniz bunda sizin için elbette bir ibret vardır."(3.Ali 

İmran Sûr/49) 

 

+ "Benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı olarak ve size haram 

kılınan bazı şeyleri helâl kılmak için gönderildim ve Rabbiniz 

tarafından size bir mucize de getirdim. Artık Allah'a karşı 

gelmekten sakının ve bana itaat edin." (3.Ali İmran Sûr/50) 

 

+ "Şüphesiz Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. 

Öyleyse ona ibadet edin. İşte bu, doğru yoldur." (3.Ali İmran 

Sûr/51) 

 

+ Hani Allah şöyle buyurmuştu: "Ey İsa! Şüphesiz, senin 

hayatına ben son vereceğim. Seni kendime yükselteceğim. Seni 

inkar edenlerden kurtararak temizleyeceğim ve sana uyanları 

kıyamete kadar küfre sapanların üstünde tutacağım. Sonra 

dönüşünüz yalnızca banadır. Ayrılığa düştüğünüz şeyler 

hakkında aranızda ben hükmedeceğim."(3.Ali İmran Sûr/55) 
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+ Şüphesiz bu (İsa hakkındaki) gerçek kıssadır. Allah'tan başka 

hiçbir ilâh yoktur. Şüphesiz Allah, mutlak güç sahibidir, hüküm 

ve hikmet sahibidir.(3. Ali İmran Sûr/62) 

 

+ Şüphesiz Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. 

Bunun dışındaki günahları, dilediği kimseler için bağışlar. Allah'a 

ortak koşan, kuşkusuz, derin bir sapıklığa düşmüştür. (4.Nisa 

Sûr/116) 

 

+ Ve "Allah elçisi Meryem oğlu İsa'yı öldürdük" demeleri 

yüzünden (onları lânetledik). Halbuki onu ne öldürdüler, ne de 

astılar; fakat (öldürdükleri) onlara İsa gibi gösterildi. Onun 

hakkında ihtilâfa düşenler bundan dolayı tam bir kararsızlık 

içindedirler; bu hususta zanna uymak dışında hiçbir (sağlam) 

bilgileri yoktur ve kesin olarak onu öldürmediler. .(4.Nisa 

Sûr/157) 

+ Bilâkis Allah onu (İsa'yı) kendi nezdine kaldırmıştır. Allah 

izzet ve hikmet sahibidir. (4.Nisa Sûr/158) 

 

+ Ey Kitab ehli! Dininizde sınırları aşmayın ve Allah hakkında 

ancak hakkı söyleyin. Meryem oğlu İsa Mesih, ancak Allah'ın 

peygamberi, Meryem'e ulaştırdığı (emriyle onda var ettiği) 

kelimesi ve kendisinden bir ruhtur. Öyleyse Allah'a ve 

peygamberlerine iman edin, "(Allah) üçtür" demeyin.(X) Kendi 

iyiliğiniz için buna son verin. Allah, ancak bir tek ilâhtır. O, 

çocuk sahibi olmaktan uzaktır. Göklerdeki her şey, yerdeki her 

şey O'nundur. Vekil olarak Allah yeter.(4.Nisa Sûr/171) 
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(X) Hıristiyanlar, Allah'ın "baba", "oğul" ve "ruhu'l-kudüs" gibi 

üç unsurdan oluştuğuna inanmaktadırlar 

 

+ Bir de inkârlarından ve Meryem'e büyük bir iftira 

atmalarından ve "Biz Allah'ın peygamberi Meryem oğlu İsa 

Mesih'i öldürdük" demelerinden dolayı kalplerini mühürledik. 

Oysa onu öldürmediler ve asmadılar. Fakat onlara öyle gibi 

gösterildi. Onun hakkında anlaşmazlığa düşenler, bu konuda 

kesin bir şüphe içindedirler. O hususta hiçbir bilgileri yoktur. 

Sadece zanna uyuyorlar. Onu kesin olarak öldürmediler.(4.Nisa 

Sûr/156,157) 

 

+ Fakat Allah onu kendisine yükseltmiştir. Allah üstün ve 

güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.(4.Nisa Sûr/158) 

 

+ Ey Kitab ehli! Dininizde sınırları aşmayın ve Allah hakkında 

ancak hakkı söyleyin. Meryem oğlu İsa Mesih, ancak Allah'ın 

peygamberi, Meryem'e ulaştırdığı (emriyle onda var ettiği) 

kelimesi ve kendisinden bir ruhtur. Öyleyse Allah'a ve 

peygamberlerine iman edin, "(Allah) üçtür" demeyin. Kendi 

iyiliğiniz için buna son verin. Allah ancak bir tek ilahtır. O çocuk 

sahibi olmaktan uzaktır. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey 

onundur. Vekil olarak Allah yeter. (4.Nisa Sûr/171) 

 

+ Mesih de, Allah'a yakın melekler de, Allah'a kul olmaktan asla 

çekinmezler. Kim Allah'a kulluk etmekten çekinir ve büyüklük 
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taslarsa, bilsin ki, O, onların hepsini huzuruna 

toplayacaktır.(4.Nisa Sûr/172) 

 

+ Andolsun, "Allah, Meryem oğlu Mesih'dir", diyenler kesinlikle 

kâfir oldular. De ki: "Şâyet Allah, Meryem oğlu Mesih'i, onun 

anasını ve yeryüzünde olanların hepsini yok etmek istese, 

Allah'a karşı kim ne yapabilir? Göklerin, yerin ve bunların 

arasında bulunan her şeyin hükümranlığı Allah'ındır. Dilediğini 

yaratır. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir."(5.Maide 

Sur/17) 

 

+ Andolsun, "Allah, Meryem oğlu Mesih'tir" diyenler kesinlikle 

kafir oldu. Oysa Mesih şöyle demişti: "Ey İsrailoğulları! Yalnız, 

benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin. 

Kim Allah'a ortak koşarsa artık Allah ona cenneti muhakkak 

haram kılmıştır. Onun barınağı da ateştir. Zalimler için hiçbir 

yardımcı yoktur." (5.Maide Sûr/72) 

 

+ Andolsun, "Allah üçün üçüncüsüdür" diyenler kafir oldu. 

Halbuki bir tek ilahtan başka hiçbir ilah yoktur. Eğer 

dediklerinden vazgeçmezlerse andolsun onlardan inkar edenlere 

elbette elem dolu bir azap dokunacaktır.(5.Maide Sûr/73) 

 

+ Meryem oğlu Mesih sadece bir peygamberdir. Ondan önce de 

nice peygamberler geldi geçti. Onun annesi de dosdoğru bir 

kadındır. (Nasıl ilah olabilirler?) İkisi de yemek yerlerdi. Bak, 
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onlara âyetlerimizi nasıl açıklıyoruz. Sonra bak ki, nasıl da 

(haktan) çevriliyorlar. ."(5.Maide Sûr/75) 

 

+ O gün Allah şöyle diyecek: "Ey Meryem oğlu İsa! Senin 

üzerindeki ve annen üzerindeki nimetimi düşün. Hani, seni 

Ruhu'l-Kudüs (Cebrail) ile desteklemiştim. Beşikte iken de, 

yetişkin iken de insanlara konuşuyordun. Hani, sana kitabı, 

hikmeti, Tevrat'ı, İncil'i de öğretmiştim. Hani iznimle çamurdan 

kuş şekline benzer bir şey yapıyordun da içine üflüyordun, 

benim iznimle hemen bir kuş oluyordu. Yine benim iznimle 

doğuştan körü ve alacalıyı iyileştiriyordun. Hani benim iznimle 

ölüleri de (hayata) çıkarıyordun. Hani sen, İsrailoğullarına açık 

mucizeler getirdiğin zaman ben seni onlardan kurtarmıştım da 

onlardan inkâr edenler, "Bu ancak açık bir büyüdür" demişlerdi. 

."(5.Maide Sûr/110) 

  
+ Allah, kıyamet günü şöyle diyecek: "Ey Meryem oğlu İsa! Sen 

mi insanlara, Allah'ı bırakarak beni ve anamı iki ilâh edinin, 

dedin?" İsa da şöyle diyecek: "Seni bütün eksikliklerden uzak 

tutarım. Hakkım olmayan bir şeyi söylemem, benim için söz 

konusu olamaz. Eğer ben onu söylemiş olsaydım, elbette sen 

bunu bilirdin. Sen benim içimde olanı bilirsin, ama ben sende 

olanı bilemem. Şüphesiz ki yalnızca sen gaybları hakkıyla 

bilensin."(5.Maide Sûr/116) 

 

+ "Ben onlara, sadece bana emrettiğin şeyi söyledim: Benim de 

Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin (dedim.) 

Aralarında bulunduğum sürece onlara şahit (ve örnek) idim. 
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Ama beni içlerinden aldığında, artık üzerlerine gözetleyici yalnız 

sen oldun. Sen, her şeye hakkıyla şahitsin."(5.Maide Sûr/117) 

 

+ Yahudiler, "Üzeyr Allah'ın oğludur" dediler. Hırıstiyanlar ise, 

"İsa Mesih Allah'ın oğludur" dediler. Bu onların ağızlarıyla 

söyledikleri (gerçeği yansıtmayan) sözleridir. Onların bu sözleri 

daha önce inkâr etmiş kimselerin söylediklerine benziyor. Allah 

onları kahretsin. Nasıl da haktan çevriliyorlar! (9.Tövbe Sûr/30) 

 

+ (Yahudiler) Allah'ı bırakıp, hahamlarını; (hırıstiyanlar ise) 

rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih'i rab edindiler. Oysa, bunlar 

da ancak bir olan Allah'a ibadet etmekle emr olunmuşlardır. 

Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O, onların ortak koştukları her 

şeyden uzaktır.(9.Tövbe Sûr/31) 

 

+ Allah buyurdu ki: İki tanrı edinmeyin! O ancak bir Tanrı'dır. O 

halde yalnız benden korkun!(16. Nahl Sûr/51) 

 

+ Meryem oğlunu ve annesini de (kudretimize) bir alâmet 

kıldık; onları, yerleşmeye elverişli, suyu bulunan bir tepeye 

yerleştirdik.(23. Müminun Sûr/50) 

 

+ İsa, sadece, kendisine nimet verdiğimiz ve İsrailoğulları'na 

örnek kıldığımız bir kuldur 

+ Şüphesiz o Kıyametin (kopacağının) bir bilgisidir. Artık onun 

hakkında asla şüphe etmeyin, bana uyun, bu doğru bir 

yoldur.(43.Zuhruf Sûr/59- 61) 
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+ İsa, açık delillerle geldiği zaman demişti ki: Ben size hikmet 

getirdim ve ayrılığa düştüğünüz şeylerden bir kısmını size 

açıklamak için geldim. Öyleyse Allah'tan korkun ve bana itaat 

edin. (43. Zuhruf Sûr/63) 

+ Çünkü Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. O'na 

ibadet edin. İşte bu, doğru yoldur.(43. Zuhruf Sûr/64) 

 

+ Sonra bunların peşinden ard arda peygamberlerimizi 

gönderdik. Onların arkasından da Meryem oğlu İsa'yı gönderdik, 

ona İncil'i verdik ve kendisine uyanların kalplerine şefkat ve 

merhamet duygusu koyduk. (Kendiliklerinden) icat ettikleri 

ruhbanlığa gelince; biz onu onlara farz kılmamıştık. Allah'ın 

rızasını kazanmak için onu kendileri icat etmişlerdi. Fakat ona 

da gereği gibi uymadılar. Biz de içlerinden iman edenlere 

mükâfatlarını verdik. Fakat onlardan birçoğu da fasık 

kimselerdir.(57. Hadid Sûr/27) 

 

+ Ey iman edenler! Allah'ın yardımcıları olun. Nitekim Meryem 

oğlu İsa havârîlere: Allah'a (giden yolda) benim yardımcılarım 

kimdir? demişti. Havârîler de: Allah (yolunun) yardımcıları biziz, 

demişlerdi. İsrailoğullarından bir zümre inanmış, bir zümre de 

inkâr etmişti. Nihayet biz inananları, düşmanlarına karşı 

destekledik. Böylece üstün geldiler.(61. Saff Sûr/14) 

 

HAYIR DA- ŞER DE ALLAH’TANDIR 
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+ Nerede olursanız olun, sağlam ve tahkim edilmiş kaleler 

içinde bulunsanız bile ölüm size ulaşacaktır. Onlara bir iyilik 

gelirse, "Bu, Allah'tandır" derler. Onlara bir kötülük gelirse, "Bu, 

senin yüzündendir" derler. (Ey Muhammed!) De ki: "Hepsi 

Allah'tandır." Bu topluma ne oluyor ki, neredeyse hiçbir sözü 

anlamıyorlar!(4.Nisa Sur/78)  

 

+ Eğer Allah seni bir zarara uğratırsa, onu kendisinden başka 

giderecek yoktur. Ve eğer sana bir hayır verirse, (bunu da geri 

alacak yoktur). Şüphesiz O her şeye kadirdir.(6. En’am Sûr/17) 

 

+ De ki: "Bizim başımıza ancak, Allah'ın bizim için yazdığı 

şeyler gelir. O bizim yardımcımızdır. Öyleyse mü'minler, yalnız 

Allah'a güvensinler."(9. Tövbe Sûr/51) 

 

HELÂL OLANLAR 
 

+ Kendileri için nelerin helâl kılındığını sana soruyorlar; de ki: 

Bütün iyi ve temiz şeyler size helâl kılınmıştır. Allah'ın size 

öğrettiğinden öğretip avcı hale getirdiğiniz hayvanların sizin için 

yakaladıklarından da yeyin ve üzerine Allah'ın adını anın 

(besmele çekin). Allah'tan korkun. Allah'ın hesabı pek çabuktur. 

(5.Maide Sûr/4) 

 

+  Bu gün size temiz ve hoş şeyler helâl kılındı. Kendilerine 

kitap verilenlerin yiyecekleri size helâl, sizin yiyecekleriniz de 

onlara helâldir. Mü'min kadınlardan iffetli olanlarla, daha önce 
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kendilerine kitap verilenlerden olan iffetli kadınlar da, 

mehirlerini vermeniz kaydıyla; evlenmek, zina etmemek ve gizli 

dost tutmamak üzere size helâldir. Her kim de inanılması 

gerekenleri inkar ederse bütün işlediği boşa gider. Ahirette de 

o, ziyana uğrayanlardandır.(5.Maide Sûr/5) 

 

+ Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden helal, iyi ve temiz 

olarak yiyin ve kendisine inanmakta olduğunuz Allah'a karşı 

gelmekten sakının.(5.Maide Sûr/88) 

 

+ Dilleriniz yalana alışageldiğinden dolayı, Allah'a karşı yalan 

uydurmak için, "Şu helâldir", "Şu haramdır" demeyin. Şüphesiz, 

Allah'a karşı yalan uyduranlar, kurtuluşa eremezler.(16. Nahl 

Sûr/116) 

 

HELAK ETMEK 
 

+ Bu (peygamberlerin gönderilmesi), Allah'ın, halkları 

habersizken ülkeleri haksız yere helâk etmeyeceği 

içindir.(6.En’am Sûr/131) 

 

+ Nice memleketleri helak ettik. Onlara azabımız gece 

uykusuna dalmışken, yahut gündüz istirahat halinde iken 

gelmişti.(7.Araf Sûr/4) 

+ Azabımız kendilerine geldiğinde, "(Biz bunu hak ettik.) 

Gerçekten biz zalimler olmuştuk" demekten başka 

söyleyecekleri kalmamıştı. (7.Araf Sûr/5) 
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+ Rabbin, halkları salih ve ıslah edici kimseler iken 

memleketleri zulmederek helak etmez.(11. Hud Sûr/117) 

 

+ Helâk ettiğimiz her memleketin mutlaka bilinen bir yazısı 

(belli vakti) vardır.(15.Hicr Sûr/4) 

 

+ Kim doğru yolu bulmuşsa, ancak kendisi için bulmuştur; kim 

de sapıtmışsa kendi aleyhine sapıtmıştır. Hiçbir günahkâr, 

başka bir günahkârın günah yükünü yüklenmez. Biz, bir 

peygamber göndermedikçe azap edici değiliz.(17.İsra Sûr/15) 

 

+ Biz bir memleketi helâk etmek istediğimizde, onun refah 

içinde yaşayan şımarık elebaşlarına (itaati) emrederiz de onlar 

kötülük işlerler. Böylece o memleket hakkındaki hükmümüz 

gerçekleşir de oranın altını üstüne getiririz. 17.İsra Sûr/16) 

+ Biz hiçbir memleketi uyarıcıları olmadıkça helak 

etmedik.(26.Şuara Sûr/208) 

 

+ Rabbin, ülkelerin merkezî yerlerine, kendilerine âyetlerimizi 

okuyan bir peygamber göndermedikçe memleketleri helak edici 

değildir. Zaten biz, halkları zalim olmadıkça memleketleri helak 

etmeyiz.(28.Kasas Sûr/59) 

 

(AHİRETTE) HESAP VERME 
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+ Yeryüzünde yürüyen hayvanlar ve (gökyüzünde) iki kanadıyla 

uçan kuşlardan ne varsa hepsi ancak sizin gibi topluluklardır. 

Biz o kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Nihayet (hepsi) 

toplanıp Rablerinin huzuruna getirilecekler.(6.En’am Sûr/38)  

 

+ O gün tartı haktır. Kimin (sevap) tartıları ağır gelirse, işte 

onlar kurtuluşa erenlerdir.(7. Araf Sûr/8)  

 

+ Kimin de tartıları hafif gelirse, işte onlar, âyetlerimize karşı 

haksızlık ettiklerinden dolayı kendilerini ziyana sokanlardır.(7. 

Araf Sûr/9) 

+ Her ümmetin bir peygamberi vardır. Peygamberleri geldiği 

zaman, aralarında adaletle hükmedilir ve onlara asla 

zulmedilmez.(10.Yunus Sûr/47) 

 

+ Artık kimin tartıları ağır gelirse, işte onlar kurtuluşa erenlerin 

ta kendileridir.(23. Mü’minun Sûr/102) 

 

+ Kimlerin de tartıları hafif gelirse, işte onlar da kendilerini 

ziyana uğratanların ta kendileridir. Onlar cehennemde ebedi 

kalacaklardır. (23. Mü’minun Sûr/103) 

 

+  Sûr'a üfürülür; işte bu, geleceği vâdedilen gündür.  

+ Herkes, yanında bir sürücü ve bir de şahitle beraber 

gelir.(50.Kaf Sûr/20,21) 
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+ (İki meleğe şu emir verilir:) "Haydi ikiniz her inatçı kâfiri, 

cehenneme atın!" .(50.Kaf Sûr/24) 

+ Sûr'a üflendiği gün, bölük bölük Allah'a gelirsiniz.  

+ Gökyüzü açılır ve orada pek çok kapılar oluşur;(78.Nebe 

Sûr/18,19) 

HİLEKÂRLIK ETMEK 
 

+ İşte böyle, her memlekette günahkârları oranın ileri gelenleri 

kıldık ki oralarda hilekârlık etsinler. Halbuki onlar hilekârlığı 

ancak kendilerine yaparlar. Ama farkında olmuyorlar.(6.En’am 

Sûr/123)  

 

HIRSIZLIK YAPMAK 
 

+ Yaptıklarına bir karşılık ve Allah'tan caydırıcı bir müeyyide 

olmak üzere hırsız erkek ile hırsız kadının ellerini kesin. Allah 

mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.(5.Maide 

Sûr/38) 

 

HUZUR BULMAK 
 

+ Allah, sizi bir tek nefisten yaratan ve kendisi ile huzur bulsun 

diye eşini de ondan var edendir. (İnsan) eşiyle birleşince eşi 

hafif bir yük yüklenir (gebe kalır) ve (bir müddet) onu taşır. 

Gebeliği ağırlaşınca her ikisi de Rableri Allah'a, "Eğer bize iyi ve 

sağlıklı bir çocuk verirsen, elbette şükredenlerden olacağız" diye 

dua ederler.(7.Araf Sûr/189) 
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+ Onlar, inananlar ve kalpleri Allah'ı anmakla huzura 

kavuşanlardır. Biliniz ki, kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur 

bulur.(13.Rad Sûr/28) 

 

+ Allah, size evlerinizi huzur ve dinlenme yeri yaptı. 

Hayvanların derilerinden gerek göç gününüzde, gerek ikamet 

gününüzde kolayca taşıyacağınız evler; onların yünlerinden, 

yapağılarından ve kıllarından bir süreye kadar yararlanacağınız 

ev eşyası ve geçimlikler meydana getirdi.(16.Nahl Sûr/80) 

 

+ Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler 

yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de 

onun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda 

düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır.(30.Rum Sûr/21) 

 

İBADET FARKLILIĞI 
 
 
+ Biz her ümmet için uygulayacağı bir ibadet yolu verdik. O 

halde din işinde seninle asla çekişmesinler. Sen Rabbine davet 

et. Çünkü sen hiç şüphesiz hakka götüren dosdoğru bir yol 

üzerindesin. (22. Hac Sûr/67) 

İÇKİ VE KUMAR 
 

+ Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki: "Onlarda hem büyük 

günah, hem de insanlar için (bazı zahiri) yararlar vardır. Ama 

günahları yararlarından büyüktür." Yine sana Allah yolunda ne 
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harcayacaklarını soruyorlar. De ki: "İhtiyaçtan arta kalanı." 

Allah size âyetleri böyle açıklıyor ki düşünesiniz.(2.Bakara 

Sûr/219) 

 

+ Ey iman edenler! Sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar, 

bir de -yolcu olmanız durumu müstesna- cünüp iken 

yıkanıncaya kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olur veya 

yolculukta bulunursanız veyahut biriniz abdest bozmaktan 

gelince ya da eşlerinizle cinsel ilişkide bulunup, su da 

bulamazsanız o zaman temiz bir toprağa yönelip, (niyet ederek 

onunla) yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin. Şüphesiz Allah çok 

affedicidir, çok bağışlayıcıdır.(4.Nisa Sûr/43) 

 

+Ey iman edenler! (Aklı örten) içki (ve benzeri şeyler), kumar, 

dikili taşlar ve fal okları ancak, şeytan işi birer pisliktir. 

Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.(5.Maide Sûr/90) 

 

+ Şeytan, içki ve kumarla, ancak aranıza düşmanlık ve kin 

sokmak; sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. 

Artık vazgeçiyor musunuz? (5.Maide Sûr/91) 

 

İFTİRA ATMAK 
 

+ Kim bir hata işler veya bir günah kazanır da sonra onu bir 

suçsuzun üzerine atarsa, şüphesiz iftira etmiş, apaçık bir günah 

yüklenmiş olur.(4.Nisa Sûr/112) 
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+ Namuslu kadınlara zina isnat edip sonra da dört şahit 

getiremeyenlere seksen değnek vurun. Artık onların şahitliğini 

asla kabul etmeyin. İşte bunlar fâsık kimselerdir.(24.Nur Sûr/4) 

 

+ İffetli ve (haklarında uydurulan kötülüklerden) habersiz 

mü'min kadınlara zina isnat edenler, gerçekten dünya ve 

ahirette lanetlenmişlerdir. İşlemiş oldukları günahtan dolayı 

dillerinin, ellerinin ve ayaklarının kendi aleyhlerine şahitlik 

edecekleri günde onlara çok büyük bir azap vardır.(24.Nur 

Sûr/23,24) 

 

+ Mümin erkekleri ve mümin kadınları işlemedikleri şeyler 

yüzünden incitenler, bir iftira ve apaçık bir günah 

yüklenmişlerdir.(33.Ahzap Sûr/58) 

 

İLİM- ALİM 
 

+ De ki: "Ona ister inanın, ister inanmayın. Şüphesiz, daha 

önce kendilerine ilim verilenler, Kur'an kendilerine 

okunduğunda derhal yüzüstü secdeye kapanırlar."(17.İsra 

Sûr/107) 

 

+ Gerçek hükümdar olan Allah, yücedir. Sana O'nun vahyi 

tamamlanmazdan önce Kur'an'ı (okumakta) acele etme ve 

"Rabbim, benim ilmimi artır" de.(20. Taha Sûr/114) 
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+ Bir de kendilerine ilim verilmiş olanlar onun, Rabbinden gelen 

hak olduğunu bilsinler, böylece ona iman etsinler ve sonuçta da 

kalpleri ona saygı duysun diye Allah böyle yapar. Hiç şüphe yok 

ki Allah iman edenleri doğru yola iletir(33.Hac Sûr/54) 

 

+ Kendilerine ilim ve iman verilmiş olanlar ise onlara şöyle 

diyeceklerdir: "Andolsun, siz, Allah'ın yazısına göre, yeniden 

dirilme gününe kadar kaldınız. İşte bu yeniden dirilme günüdür. 

Fakat siz bilmiyordunuz."(30.Rum Sûr/56) 

 

6. Kendilerine ilim verilenler, Rabbinden sana indirilen Kur'an'ın 

gerçek olduğunu ve onun, mutlak güç sahibi ve övgüye layık 

Allah'ın yoluna ilettiğini görürler.(34.Sebe Sûr/6) 

 

+ İnsanlardan, (yeryüzünde) hareket eden (diğer) canlılardan 

ve hayvanlardan yine böyle çeşitli renklerde olanlar vardır. 

Allah'a karşı ancak; kulları içinden âlim olanlar derin saygı 

duyarlar. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, çok 

bağışlayandır.(35.Fatır Sûr/28) 

 

+ (Böyle bir kimse mi Allah katında makbuldür,) yoksa gece 

vakitlerinde, secde halinde ve ayakta, ahiretten korkarak ve 

Rabbinin rahmetini umarak itaat ve kulluk eden mi? De ki: "Hiç 

bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?" Ancak akıl sahipleri öğüt 

alırlar(39.Zümer Sûr/9) 

İMAN VE KÜFRÜN YAŞAMA YANSIMASI 
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+ Eğer, o memleketlerin halkları iman etseler ve Allah'a karşı 

gelmekten sakınsalardı, elbette onların üstüne gökten ve 

yerden nice bereketler (in kapılarını) açardık. Fakat onlar 

yalanladılar, biz de kendilerini işledikleri (7.Araf Sûr/96) 

 

+ Andolsun biz, Firavun ailesini, öğüt alsınlar diye yıllarca süren 

kıtlık ve ürün eksikliği ile cezalandırdık.(7.Araf Sûr/130) 

 

+ Fakat onlara iyilik geldiği zaman, "Bu bizimdir, (biz çalışıp 

kazandık)" derler. Eğer başlarına bir kötülük gelirse Mûsâ ve 

beraberindekilerin uğursuzluğuna yorarlardı. İyi bilin ki onların 

uğursuzluk sebebi ancak Allah katında (yazılı)dır. Fakat çokları 

bilmezler.(7.Araf Sûr/131) 

 

+ Bu yüzden onlardan intikam aldık. Âyetlerimizi yalanlamaları 

ve onları umursamamaları sebebiyle kendilerini denizde 

boğduk.(7.Araf Sûr/136) 

 

+ Allah'ın âyetlerine inanmayanları Allah elbette doğru yola 

iletmez. Onlar için elem dolu bir azap vardır.(16.Nahl Sûr/104) 

 

+ Kalbi imanla dolu olduğu halde zorlanan kimse hariç, 

inandıktan sonra Allah'ı inkâr eden ve böylece göğsünü küfre 

açanlara Allah'tan gazap iner ve onlar için büyük bir azap 

vardır.(16.Nahl Sûr/106) 
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+ İman edenler ancak, Allah'a ve Peygamberine inanan, sonra 

şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad 

edenlerdir. İşte onlar doğru kimselerin ta 

kendileridir.(49.Hücurat Sûr/15) 

 

İMRENMEK 
 

+ (Ey Muhammed!) Onların malları ve çocukları seni 

imrendirmesin. Çünkü Allah bunlarla, ancak dünya hayatında 

onların azaplarını çoğaltmayı ve onların kâfir olarak canlarının 

çıkmasını istiyor.(9. Tövbe Sûr/55) 
 
 

İMTİHAN (SINAV) 
 

+ Yoksa siz, sizden öncekilerin başına gelenler, sizin de başınıza 

gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Peygamber ve 

onunla beraber mü'minler, "Allah'ın yardımı ne zaman?" diyecek 

kadar darlığa ve zorluğa uğramışlar ve sarsılmışlardı. İyi bilin ki 

Allah'ın yardımı pek yakındır.(2.Bakara Sûr/214) 

 

+ Yoksa siz; Allah, içinizden cihad edenleri (sınayıp) ayırt 

etmeden ve yine sabredenleri (sınayıp) ayırt etmeden cennete 

gireceğinizi mi sandınız?(3.Al-i İmran Sûr/142) 

 

+ Andolsun, mallarınız ve canlarınız konusunda imtihana 

çekileceksiniz. Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve 
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Allah'a ortak koşanlardan üzücü birçok söz işiteceksiniz. Eğer 

sabreder ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız bilin ki, bunlar 

(yapmaya değer) azmi gerektiren işlerdendir.(3.Al-i İmran 

Sûr/186) 

 

+ Ey iman edenler! Allah sizi ellerinizin ve mızraklarınızın 

erişeceği bir avlanma ile (onu yasak ederek) dener ki gizlide 

(kimsenin görmediği yerde, gerçekten) kendisinden kimin 

korktuğu ortaya çıksın. Kim bundan sonra sınırı aşarsa onun 

için acı bir azap vardır.( 5.Maide Sûr/94) 

 

+ Biz onları yeryüzünde parça parça topluluklara ayırdık. 

Onlardan iyi kimseler vardır. İçlerinden öyle olmayanları da 

vardı. Belki dönüş yaparlar diye de onları güzellikler ve 

kötülükler ile sınadık.(7.Araf Sûr/168) 

 

+ Biliniz ki, mallarınız ve çocuklarınız birer imtihan sebebidir ve 

büyük mükâfat Allah'ın katındadır. (8. Enfal Sur/28) 

+ Görmüyorlar mı ki, onlar her yıl bir veya iki kere belaya 

çarptırılıp imtihan ediliyorlar. Sonra ne tövbe ederler, ne de 

ibret alırlar.(9.Tövbe Sûr/126) 

 

+ Yolun doğrusu Allah'ındır. Yolun eğrisi de vardır. Allah 

dileseydi hepinizi doğru yola iletirdi.(16.Nahl Sûr/9) 
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+ İnsanların hangisinin daha güzel amel yaptığını deneyelim 

diye şüphesiz biz yeryüzündeki şeyleri ona bir zînet 

yaptık.(18.Kehf Sûr/7) 

 

+ Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak hayır ile de 

şer ile de deniyoruz. Ancak bize döndürüleceksiniz.(21.Enbiya 

Sûr/35) 

 

+ Allah şeytanın verdiği bu vesveseyi, kalplerinde hastalık 

bulunanlar ile kalpleri katı olanlara bir imtihan vesilesi kılmak 

için böyle yapar. Hiç şüphesiz ki o zalimler derin bir ayrılık 

içindedirler.(22.Hac Sûr/53) 

 

+ İnsanlar, "İnandık" demekle imtihan edilmeden 

bırakılacaklarını mı zannederler.(29.Ankebut Sûr/2) 

+ Andolsun, biz onlardan öncekileri de imtihan etmiştik. Allah, 

doğru söyleyenleri de mutlaka bilir, yalancıları da mutlaka 

bilir.(29,Ankebut Sûr/3) 

 

+ "Gördüğün rüyanın hükmünü yerine getirdin. Şüphesiz biz 

iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız." .(37.Saffat Sûr/105) 

 

+ "Şüphesiz bu apaçık bir imtihandır." .(37.Saffat Sûr106) 

 

+ Biz, (İbrahim'e) büyük bir kurbanlık vererek onu (İsmail'i) 

kurtardık.(37.Saffat Sûr/107) 
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+ İnsana bir zarar dokunduğunda bize yalvarır. Sonra ona 

tarafımızdan bir nimet verdiğimizde, "Bu, bana ancak bilgim 

sayesinde verilmiştir" der. Hayır, o bir imtihandır. Fakat onların 

çoğu bilmezler.(39.Zümer Sûr/49) 

 

+ Mallarınız ve çocuklarınız ancak birer imtihandır; Allah 

katında ise büyük bir mükâfat vardır.(64.Tegabun Sûr/15) 

 

+ O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü 

ve hayatı yaratandır. O, mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır. 

( 67.Mülk Sûr/2) 

 

+ İnsan, kendisinin başıboş bırakılacağını mı 

zanneder.(75.Kıyamet Sûr/36) 

 

+ Şüphesiz biz insanı, karışım hâlindeki az bir sudan (meniden) 

yarattık ve onu imtihan edeceğiz. Bu sebeple onu işitir ve görür 

kıldık.(76.İnsan Sûr/2) 

 

+ İnsan ise; Rabbi onu deneyip de kendisine ikramda 

bulunduğunda, ona bol bol nimetler verdiğinde, "Rabbim bana 

ikram etti" der.(89.Fecr Sûr/15) 

 

+ Ama onu deneyip rızkını daraltınca da, "Rabbim beni 

aşağıladı" der.(89.Fecr Sûr/16) 
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İNANÇ VE ESASLARI 
 

+ Kim, Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e ve 

Mikâil'e düşman olursa bilsin ki Allah da inkârcı kâfirlerin 

düşmanıdır.(2. Bakara Sûr/98) 

 

+ Deyin ki: "Biz Allah'a, bize indirilene (Kur'an'a), İbrahim, 

İsmail, İshak, Yakub ve Yakuboğullarına indirilene, Mûsâ ve 

İsa'ya verilen (Tevrat ve İncil) ile bütün diğer peygamberlere 

Rab'lerinden verilene iman ettik. Onlardan hiçbirini diğerinden 

ayırt etmeyiz ve biz ona teslim olmuş kimseleriz."(2.Bakara 

Sûr/136) 

 

+ Peygamber, Rabbi tarafından kendisine indirilene iman etti, 

müminler de (iman ettiler). Her biri Allah a, meleklerine, 

kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler. "Allah'ın 

peygamberlerinden hiçbiri arasında ayırım yapmayız. İşittik, 

itaat ettik. Ey Rabbimiz, affına sığındık! Dönüş sanadır" dediler. 

(2.Bakara Sûr/285) 

 

+ De ki: "Allah'a, bize indirilene (Kur'an'a) İbrahim'e, İsmail'e, 

İshak'a, Yakub'a ve Yakup oğullarına indirilene, Mûsâ'ya, İsa'ya 

ve peygamberlere Rablerinden verilene inandık. Onlardan 

hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Biz ona teslim olanlarız(3.Ali 

İmran Sûr/84) 
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+ Ey iman edenler! Allah'a, Peygamberine, Peygamberine 

indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Kim 

Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret 

gününü inkar ederse derin bir sapıklığa düşmüş olur.(4.Nisa 

Sûr/136) 

+ İman edip sonra inkâr eden, sonra inanıp tekrar inkar eden, 

sonra da inkarlarında ileri gidenler var ya; Allah onları 

bağışlayacak da değildir, doğru yola iletecek de değildir.(4.Nisa 

Sûr/137) 

+ Şüphesiz, Allah'ı ve peygamberlerini inkar edenler, Allah'a 

inanıp peygamberlerine inanmayarak ayrım yapmak isteyenler, 

"(Peygamberlerin) kimine inanırız, kimini inkar ederiz" diyenler 

ve böylece bu ikisinin (imanla küfrün) arasında bir yol tutmak 

isteyenler var ya;işte onlar gerçekten kafirlerdir. Biz de kafirlere 

alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır.(4.Nisa Sûr/150,151) 

 

+ Fakat onlardan ilimde derinleşmiş olanlar ve mü'minler, sana 

indirilene ve senden önce indirilene iman ederler. O namazı 

kılanlar, zekâtı verenler, Allah'a ve ahiret gününe inananlar var 

ya, işte onlara büyük bir mükâfat vereceğiz.(4.Nisa Sûr/162) 

 

+ Biz, her ümmete, uygulamakta oldukları bir ibadet tarzı 

gösterdik. Öyle ise onlar (ehl-i kitap) bu işte seninle 

çekişmesinler. Sen, Rabbine davet et. Zira sen, hakikaten 

dosdoğru bir yoldasın.(22. Hac Sûr/67) 
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+ İşte böylece biz sana kitabı indirdik. Kendilerine kitap 

verdiklerimiz ona inanırlar. Şunlar (Kitap ehlinden çağdaşın 

olanlar) dan da ona inananlar vardır. Bizim âyetlerimizi ancak 

kâfirler inkâr ederler.(29. Ankebut Sûr/47) 

 

+ İman edenler ancak, Allah'a ve Peygamberine inanan, sonra 

şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad 

edenlerdir. İşte onlar doğru kimselerin ta 

kendileridir(49.Hucurat Sûr/15) 

 

+ Ey iman edenler! Sizi elem dolu bir azaptan kurtaracak bir 

ticaret göstereyim mi size? (61. Saff Sûr/10) 

+ Allah'a ve peygamberine inanır, mallarınızla ve canlarınızla 

Allah yolunda cihat edersiniz. Eğer bilirseniz, bu sizin için çok 

hayırlıdır.(61. Saff Sûr/11) 

+(Bunu yapınız ki) Allah, günahlarınızı bağışlasın, sizi içinden 

ırmaklar akan cennetlere ve Adn cennetlerindeki güzel 

meskenlere koysun. İşte bu büyük başarıdır.(61. Saff Sûr/12) 

 

İNSANIN BAŞIBOŞ BIRAKILMADIĞI 
 

+ Sen şimdi Rabbini hamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol! 

(15. Hicr Sûr/98) 

+Ve sana yakîn (ölüm) gelinceye kadar Rabbine ibadet et! (15. 

Hicr Sûr/99) 
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+ İnsan, kendisinin başıboş bırakılacağını mı 

zanneder.(75.Kıyamet Sûr/36) 

 

İNSANIN GÜCÜ-YETKİSİ 
 

+ De ki: "Allah dilemedikçe ben kendime bir zarar verme ve bir 

fayda sağlama gücüne sahip değilim. Eğer ben gaybı biliyor 

olsaydım daha çok hayır elde etmek isterdim ve bana kötülük 

dokunmazdı. Ben inanan bir kavim için sadece bir uyarıcı ve bir 

müjdeciyim." (7.Araf Sûr/188) 

 

+ (Savaşta) onları siz öldürmediniz, fakat Allah onları öldürdü. 

Attığın zaman da sen atmadın, fakat Allah attı. Mü'minleri, 

tarafından güzel bir imtihanla denemek için Allah öyle yaptı. 

Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.(8.Enfal 

Sûr/17) 

 

+ De ki: "Bizim başımıza ancak, Allah'ın bizim için yazdığı 

şeyler gelir. O bizim yardımcımızdır. Öyleyse mü'minler, yalnız 

Allah'a güvensinler."(9. Tövbe Sûr/51) 

 

+ De ki: "Allah dilemedikçe, ben kendime bile ne bir zarar, ne 

de fayda verme gücüne sahibim. Her milletin bir eceli vardır. 

Onların eceli geldi mi, ne bir an geri kalabilirler ne de öne 

geçebilirler."(10.Yunus Sûr/49) 

 



 177

+ Allah sizi yarattı. Sonra sizi öldürecek. İçinizden kimileri de, 

bilgili olduktan sonra hiçbir şeyi bilmesin diye ömrünün en 

düşkün çağına ulaştırılır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, (her 

şeye) hakkıyla gücü yetendir.(16.Nah l Sûr/70) 

 

+ Biz hiçbir kimseye gücünün yettiğinden fazla yük yüklemeyiz. 

Katımızda hakkı söyleyen bir kitab vardır. Onlar zulme, 

haksızlığa uğratılmazlar.(23. Mü’minun Sûr/62) 

 

+ Allah, sizi güçsüz olarak yaratan, sonra güçsüzlüğün ardından 

bir güç veren, sonra gücün ardından bir güçsüzlük ve yaşlılık 

verendir. O dilediğini yaratır. O hakkıyla bilendir, hakkıyla 

kudret sahibidir. (30. Rum Sûr/54) 

 

İNSANIN KORUNMASI 
 

+ İnsanı önünden ve ardından takip eden melekler vardır. 

Allah'ın emriyle onu korurlar. Şüphesiz ki, bir kavim kendi 

durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez. 

Allah, bir kavme kötülük diledi mi, artık o geri çevrilemez. Onlar 

için Allah'tan başka hiçbir yardımcı da yoktur.(13.Rad Sûr/11) 

 

+ Hiçbir kimse yoktur ki, üzerinde koruyucu 

bulunmasın.(86.Tarık Sûr/4) 

 

İSLÂM’IN EHLİ KTAPLILARA KARŞI TUTUMU 
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+ Ey kendilerine kitap verilenler! Bir takım yüzleri silip de 

tersine çevirmeden, yahut Cumartesi halkını lanetlediğimiz gibi 

onları lanetlemeden, yanınızda bulunanı (Tevrat'ı) doğrulayıcı 

olarak indirdiğimiz bu kitaba (Kur'an'a) iman edin. Allah'ın emri 

mutlaka yerine gelecektir.(4. Nisa Sûr/47) 
 
+ De ki: "Ey kitap ehli! Bizimle sizin aranızda ortak bir söze 

gelin: Yalnız Allah'a ibadet edelim. Ona hiçbir şeyi ortak 

koşmayalım. Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilah edinmesin." 

Eğer onlar yine yüz çevirirlerse, deyin ki: "Şahit olun, biz 

Müslümanlarız." (3. Ali İmran Sûr/64) 

 

+ Ey iman edenler! Kendilerine kitap verilenlerden herhangi bir 

gruba uyarsanız, imanınızdan sonra sizi döndürüp kâfir 

yaparlar. (3. Ali İmran Sûr/100) 

 

+ Hepsi bir değildir; ehl-i kitap içinde istikamet sahibi bir 

topluluk vardır ki, gece saatlerinde secdeye kapanarak Allah'ın 

âyetlerini okurlar.(3. Ali İmran Sûr/113) 

+ Onlar, Allah'a ve ahiret gününe inanırlar; iyiliği emreder, 

kötülükten menederler; hayırlı işlere koşuşurlar. İşte bunlar iyi 

insanlardandır. (3. Ali İmran Sûr/114) 

 

+ Ey inananlar! Yahudi ve hıristiyanları dost edinmeyin. Onlar 

birbirlerinin dostlarıdırlar. Sizden kim onları dost edinirse 

kuşkusuz o da onlardandır. Şüphesiz Allah zalimler topluluğunu 

doğruya iletmez.(5.Maide Sûr/51) 
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+ Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden 

dininizi alaya alıp oyuncak edinenleri ve öteki kafirleri dost 

edinmeyin. Eğer mü'minler iseniz Allah'a karşı gelmekten 

sakının. (5.Maide Sûr/57) 

 

+ Eğer onlar Tevrat'ı, İncil'i ve Rableri tarafından kendilerine 

indirileni (Kur'an'ı) gereğince uygulasalardı elbette üstlerinden 

ve ayaklarının altından (bol bol rızık) yiyeceklerdi. Onlardan 

orta yolu tutan bir zümre vardır. Ama onların birçoğunun 

yaptığı ne kötüdür! (5.Maide Sûr/66) 

 

+ De ki: "Ey Kitap ehli! Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden size 

indirileni (Kur'an'ı) uygulamadıkça hiçbir şey üzere değilsiniz." 

Andolsun ki sana Rabbinden indirilen bu Kur'an onlardan 

çoğunun taşkınlık ve küfrünü artıracaktır. Öyle ise o kâfirler 

toplumu için üzülme. (5.Maide Sûr/68) 

 

+ Şüphesiz inananlar (müslümanlar) ile Yahudiler, Sabiîler ve 

Hıristiyanlardan (her bir grubun kendi şeriatında) "Allah'a ve 

ahiret gününe inanan ve salih ameller işleyenler için hiçbir 

korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır" (diye 

hükmedilmiştir.) (5.Maide Sûr/69) 

 

+  (Ey Muhammed!) İman edenlere düşmanlık etmede 

insanların en şiddetlisinin kesinlikle Yahudiler ile Allah'a ortak 

koşanlar olduğunu görürsün. Yine onların iman edenlere sevgi 
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bakımından en yakınının da "Biz hıristiyanlarız" diyenler 

olduğunu mutlaka görürsün. Çünkü onların içinde keşişler ve 

rahipler vardır. Onlar büyüklük de taslamazlar.(5.Maide Sûr/82) 

 

+ Kendilerine kitap verilenlerden Allah'a ve ahiret gününe iman 

etmeyen, Allah'ın ve Resûlünün haram kıldığını haram 

saymayan ve hak din İslam'ı din edinmeyen kimselerle, 

küçülerek (boyun eğerek) kendi elleriyle cizyeyi verinceye 

kadar savaşın.(9.Tövbe Sûr/29) 

 

+ Biz, her ümmete, uygulamakta oldukları bir ibadet tarzı 

gösterdik. Öyle ise onlar (ehl-i kitap) bu işte seninle 

çekişmesinler. Sen, Rabbine davet et. Zira sen, hakikaten 

dosdoğru bir yoldasın.(22. Hac Sûr/67) 

 

+ İçlerinden zulmedenler hariç, Kitap ehli ile ancak en güzel bir 

yolla mücadele edin ve (onlara) şöyle deyin: "Biz, bize indirilene 

de, size indirilene de inandık. Bizim ilahımız ve sizin ilahınız 

birdir (aynı ilahtır). Biz sadece ona teslim olmuş 

kimseleriz."(29. Ankebut Sûr/46) 

 

İSRAİLOĞULLARINA EZİYET 
 
 
+ Rabbin, elbette kıyamet gününe kadar onlara(Yahudilere) en 

kötü eziyeti yapacak kimseler göndereceğini ilân etti. Şüphesiz 

Rabbin cezayı çabuk verendir. Ve O çok bağışlayan, pek 

esirgeyendir.(7.Araf Sûr/167) 
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+ Biz, Kitap'ta İsrailoğullarına: Sizler, yeryüzünde iki defa fesat 

çıkaracaksınız ve azgınlık derecesinde bir kibre kapılacaksınız, 

diye bildirdik. (17.İsra Sûr/4) 

 

+Bunlardan ilkinin zamanı gelince, üzerinize güçlü kuvvetli 

kullarımızı gönderdik. Bunlar, evlerin arasında dolaşarak (sizi) 

aradılar. Bu, yerine getirilmiş bir vaad idi.(17.İsra Sûr/5) 

 

+ Sonra onlara karşı size tekrar (galibiyet ve zafer) verdik; 

servet ve oğullarla gücünüzü arttırdık; sayınızı daha da 

çoğalttık.(17.İsra Sûr/6) 

 

+ Eğer iyilik ederseniz kendinize etmiş, kötülük ederseniz yine 

kendinize etmiş olursunuz. Artık diğer cezalandırma zamanı 

gelince, yüzünüzü kara etsinler, daha önce girdikleri gibi yine 

Mescid'e (Süleyman Mâbedi'ne) girsinler ve ellerine geçirdikleri 

her şeyi büsbütün tahrip etsinler (diye, başınıza yine 

düşmanlarınızı musallat kıldık).(17.İsra Sûr/7) 

 

+ Belki Rabbiniz size merhamet eder; fakat siz eğer yine 

(fesatçılığa) dönerseniz, biz de sizi yine cezalandırırız. Biz 

cehennemi kâfirler için bir hapishane yaptık.(17.İsra Sûr/8) 

 

İSYAN ETMEK 
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+ Kim de Allah'a ve Peygamberine isyan eder ve onun koyduğu 

sınırları aşarsa, Allah onu ebedi kalacağı cehennem ateşine 

sokar. Onun için alçaltıcı bir azap vardır.(4.Nisa Sûr/14) 

 

İSTİSNA ETMEK 
 

+ Hiçbir şey için "Bunu yarın yapacağım" deme. 

+ Ancak Allah dilerse (yapacağım de). Unuttuğun zaman Allah'ı 

an ve "Umarım Rabbim beni,doğruya daha yakın olana 

eriştirir."de.(18. Kehf Sûr/23,24) 

 

+ Biz, vaktiyle "bahçe sahipleri" ne belâ verdiğimiz gibi, onlara 

da belâ verdik. Hani onlar (bahçe sahipleri), sabah olurken 

(kimse görmeden) onu (mahsullerini) devşireceklerine yemin 

etmişlerdi. 

+ Onlar istisna da etmiyorlardı.(68. Kalem Sûr/17,18) 

 

İŞKENCE ETMEK 
 
+ Eğer ceza verecekseniz, size yapılan işkencenin misliyle ceza 

verin. Ama sabrederseniz, elbette o, sabredenler için daha 

hayırlıdır. (16.Nahl Sûr/126) 

 

+İşte böyle. Her kim, kendisine verilen eziyetin dengi ile 

karşılık verir de, bundan sonra kendisine yine bir tecavüz ve 

zulüm vaki olursa, emin olmalıdır ki, Allah ona mutlaka yardım 
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edecektir. Hakikaten Allah çok bağışlayıcı ve mağfiret 

edicidir.(22. Hac Sûr/60) 

 

+ Ancak insanlara zulmedenlere ve yeryüzünde haksız yere 

taşkınlık edenlere ceza vardır. İşte acıklı azap bunlaradır.(42. 

Şura Sûr/42) 

 

+ Şüphesiz inanmış erkeklerle inanmış kadınlara işkence edip 

sonra tevbe de etmeyenlere cehennem azabı ve (orada) yanma 

cezası vardır.(85. Buruç Sûr/10) 

 

İTAAT ETMEK 
 

+ İşte bu (hükümler) Allah'ın koyduğu sınırlarıdır. Kim Allah'a 

ve Peygamberine itaat ederse, Allah onu, içinden ırmaklar akan, 

içinde ebedi kalacakları cennetlere sokar. İşte bu büyük 

başarıdır.(4.Nisa Sûr/13) 

 

+ Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygamber'e itaat edin ve 

sizden olan ulu'l-emre (idarecilere) de. Herhangi bir hususta 

anlaşmazlığa düştüğünüz takdirde, Allah'a ve ahiret gününe 

gerçekten inanıyorsanız, onu Allah ve Resûlüne arz edin. Bu, 

daha iyidir, sonuç bakımından da daha güzeldir.(4.Nisa Sûr/59) 

 

+ Kim Allah'a ve Resûl'e itaat ederse işte onlar, Allah'ın 

kendilerine lütuflarda bulunduğu peygamberler, sıddîkler, 
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şehidler ve salih kişilerle beraberdir. Bunlar ne güzel arkadaştır! 

(4.Nisa Sûr/69) 

 

+ Kim peygambere itaat ederse, Allah'a itaat etmiş olur. Kim 

yüz çevirirse (bilsin ki) biz seni onlara bekçi 

göndermedik(4.Nisa Sûr/80) 

 

+ Öyleyse Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin ve Allah'a 

karşı gelmekten sakının. Şayet yüz çevirirseniz bilmiş olun ki 

elçimize düşen sadece apaçık tebliğdir.(5.Maide Sûr/92) 

 

+ Ey iman edenler! Allah'a ve Resûlüne itaat edin ve (Kur'an'ı) 

dinlediğiniz halde ondan yüz çevirmeyin.( 8.Enfal Sûr/20) 

 

+ "Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin" de. Eğer yüz 

çevirirseniz bilin ki ona yüklenen sorumluluğu ancak ona ait; 

size yüklenen görevin sorumluluğu da yalnızca size aittir. Eğer 

ona itaat ederseniz doğru yola erersiniz. Peygambere düşen 

ancak apaçık bir tebliğdir(24.Nur Sûr/54) 

 

+ Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğru 

söz söyleyin ki Allah sizin işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı 

bağışlasın. Kim Allah'a ve Resülüne itaat ederse, muhakkak 

büyük bir başarıya ulaşmıştır (33.Ahzab Sûr/70-71) 

+ Ey iman edenler! Eğer siz Allah'a yardım ederseniz (emrini 

tutar, dinini uygularsanız), O da size yardım eder ve ayaklarınızı 

sağlam bastırır.(47.Muhammed Sûr/7) 
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+ Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, Peygamber'e itaat edin. 

Amellerinizi boşa çıkarmayın.(47.Muhammed Sûr/33) 

 

+ O halde, gücünüz yettiği kadar Allah'a karşı gelmekten 

sakının. Dinleyin, itaat edin, kendi iyiliğiniz için harcayın. Kim 

nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerin ta 

kendileridir.(64. Teğabun Sûr/16) 

 

İYİLİK- İHSAN (İYİ İNSAN DAVRANIŞI) 
 

+ İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı taraflarına çevirmeniz(den 

ibaret) değildir. Asıl iyilik, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, 

kitap ve peygamberlere iman edenlerin; mala olan sevgilerine 

rağmen, onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, 

(ihtiyacından dolayı) isteyene ve (özgürlükleri için) kölelere 

verenlerin; namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren, antlaşma 

yaptıklarında sözlerini yerine getirenlerin ve zorda, hastalıkta ve 

savaşın kızıştığı zamanlarda (direnip) sabredenlerin tutum ve 

davranışlarıdır. İşte bunlar, doğru olanlardır. İşte bunlar, Allah'a 

karşı gelmekten sakınanların ta kendileridir.(2.Bakara Sûr/177) 

 

+ Sana, hilalleri soruyorlar. De ki: "Onlar, insanlar ve hac için 

vakit ölçüleridir. İyilik, evlere arkalarından girmeniz değildir. 

Ama iyi davranış, takva sahibi (Allah'a karşı gelmekten sakınan) 

insanın davranışıdır. Evlere kapılarından girin. Allah'a karşı 

gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz.(2.Bakara Sûr/189) 
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+ (Mallarınızı) Allah yolunda harcayın. Kendi kendinizi tehlikeye 

atmayın. İyilik edin. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever. 

(2.Bakara Sûr/195) 

 

+ Kim bir iyilik yaparsa ona on katı vardır. Kim de bir kötülük 

yaparsa o da sadece o kötülüğün misliyle cezalandırılır ve 

onlara zulmedilmez.(6.Enam Sûr/160) 

 

+ (Resûlüm!) Sen af yolunu tut, iyiliği emret ve cahillerden yüz 

çevir.(7. Araf Sûr/199) 

 

+ Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım 

etmeyi emreder; hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, 

düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.(16.Nahl Sûr/90) 

 

+ Erkek veya kadın, kim mü'min olarak iyi iş işlerse, elbette 

ona hoş bir hayat yaşatacağız ve onların mükafatlarını 

yapmakta olduklarının en güzeli ile vereceğiz.(16. Nahl Sûr/97) 

 

Allah'ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara. Dünyadan da 

nasibini unutma. Allah'ın sana iyilik yaptığı gibi sen de iyilik yap 

ve yeryüzünde bozgunculuk isteme. Çünkü Allah bozguncuları 

sevmez." (28.Kasas Sûr/77) 

 

+ (Ey Muhammed! Bizim adımıza de ki, "Ey iman eden kullarım! 

Rabbinize karşı gelmekten sakının. Bu dünyada iyilik yapanlar 
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için (ahirette) bir iyilik vardır. Allah'ın yeryüzü geniştir. 

Sabredenlere mükafatları elbette hesapsız olarak verilir."39. 

Zumer Sûr/10) 

 

(YAPILAN) İYİLİĞİ BAŞA KAKMAK 
 

+ Mallarını Allah yolunda harcayan, sonra da harcadıklarının 

peşinden (bunları) başa kakmayan ve gönül incitmeyenlerin, 

Rab'leri katında mükafatları vardır. Onlar için korku yoktur. 

Onlar üzülmeyeceklerdir de.(2.Bakara Sûr/262) 

 

+ Güzel bir söz ve bağışlama, peşinden gönül kırma gelen bir 

sadakadan daha hayırlıdır. Allah her bakımdan sınırsız 

zengindir, halimdir (hemen cezalandırmaz, mühlet verir). 

(2.Bakara Sûr/263) 

 

+ Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde 

malını gösteriş için harcayan kimse gibi, başa kakmak ve 

incitmek suretiyle, yaptığınız hayırlarınızı boşa çıkarmayın. 

Böylesinin durumu, üzerinde biraz toprak bulunan düz kayaya 

benzer ki, sağanak bir yağmur isabet etmiş de onu çıplak 

pürüzsüz kaya haline getirivermiştir. Bunlar kazandıklarından 

hiçbir şeye sahip olamazlar. Allah, kâfirleri doğru yola iletmez. 

(2.Bakara Sûr/264) 

 

+  Yaptığın iyiliği çok görerek başa kakma.(74.Müddesir Sur/6) 
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+ Sakın isteyeni azarlama!(93. Duha Sûr/10) 

 

 

İYİLİĞİ EMRETME VE KÖTÜLÜĞÜ YASAKLAMA 
 

+ Sizden, hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men 

eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır.(3 Ali 

İmran Sûr/104) 

 

+ Siz, insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği 

emreder, kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz. Kitap 

ehli de inansalardı elbette kendileri için hayırlı olurdu. Onlardan 

iman edenler de var. Ama pek çoğu fasık kimselerdir.(3.Ali 

İmran Sûr/110) 

+ Onlar, Allah'a ve ahiret gününe inanırlar. İyiliği emrederler. 

Kötülükten men ederler, hayır işlerinde birbirleriyle yarışırlar. 

İşte onlar salihlerdendir. (3.Ali İmran Sûr/110) 

 

+ Ey iman edenler! Allah'ın (koyduğu din) nişanelerine, haram 

aya, hac kurbanına, (bu kurbanlıklara takılı) gerdanlıklara ve de 

Rab'lerinden bol nimet ve hoşnutluk isteyerek Kâ'be'ye 

gelenlere sakın saygısızlık etmeyin. İhramdan çıktığınızda 

(isterseniz) avlanın. Sizi Mescid-i Haram'dan alıkoydular diye bir 

takımlarına beslediğiniz kin, sakın ha sizi, haddi aşmaya 

sürüklemesin. İyilik ve takva (Allah'a karşı gelmekten sakınma) 

üzere yardımlaşın. Ama günah ve düşmanlık üzere 
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yardımlaşmayın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Çünkü Allah'ın 

cezası çok şiddetlidir.(5.Maide Sûr/2) 

 

+ Kim bir iyilik yaparsa ona on katı vardır. Kim de bir kötülük 

yaparsa o da sadece o kötülüğün misliyle cezalandırılır ve 

onlara zulmedilmez. (6.En’am Sûr/160) 

 

+ (Resûlüm!) Sen af yolunu tut, iyiliği emret ve cahillerden yüz 

çevir. (7. Araf Sûr/199) 

 

+ Mü'min erkekler ve mü'min kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. 

İyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar. Namazı dosdoğru kılar, 

zekâtı verirler. Allah'a ve Resûlüne itaat ederler. İşte bunlara 

Allah merhamet edecektir. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, 

hüküm ve hikmet sahibidir.(9.Tövbe Sûr/71) 

 

+ "Yavrum! Namazı dosdoğru kıl. İyiliği emret. Kötülükten 

alıkoy. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar 

kesin olarak emredilmiş işlerdendir." (31. Lokman Sûr/17) 

 

+ Ey iman edenler! Siz baş başa gizlice konuştuğunuz zaman, 

günah, düşmanlık ve peygambere isyanı konuşmayın. İyilik ve 

takvayı konuşun ve huzuruna toplanacağınız Allah'a karşı 

gelmekten sakının (58.Mücadele Sûr/9) 

 

İYİLİKLER KÖTÜLÜKLERİ GİDERİR 
 



 190

+ (Ey Muhammed!) Gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze 

yakın vakitlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. 

Bu, öğüt alanlar için bir öğüttür.(11.Hud Sûr/114) 

 

+ Kardeşleri, "Yoksa sen, sen Yûsuf musun?" dediler. O da, 

"Ben Yûsuf'um, bu da kardeşim. Allah, bize iyilikte bulundu. 

Çünkü, kim kötülükten sakınır ve sabrederse, şüphesiz Allah 

iyilik yapanların mükâfatını zayi etmez" dedi.(12.Yusuf Sûr/90) 

 

+ Onlar, Rablerinin rızasına ermek için sabreden, namazı 

dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli olarak ve 

açıktan Allah için harcayan ve kötülüğü iyilikle ortadan 

kaldıranlardır. İşte bunlar için dünya yurdunun iyi sonucu 

vardır.(13.Rad.Sûr/22) 

 

+ Kullarıma söyle: (İnsanlara karşı) en güzel sözü söylesinler. 

Çünkü şeytan aralarını bozar. Çünkü şeytan insanın apaçık bir 

düşmanıdır.(17. İsra Sûr/53) 

 

+ Kötülüğü, en güzel olan şeyle uzaklaştır. Biz onların 

yakıştırmakta oldukları şeyleri daha iyi biliriz.(23.Mü’minun 

Sur/96) 

 

+ Ancak tövbe edip de inanan ve salih amel işleyenler başka. 

Allah işte onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah, çok 

bağışlayandır, çok merhamet edendir.(25.Furkan Sûr/70) 

  



 191

+ "Ancak kim zulmeder de sonra (yaptığı) kötülüğün yerine 

iyilik yaparsa bilsin ki şüphesiz ben çok bağışlayıcıyım, çok 

merhamet edenim." (27.Neml Sûr/11) 

 

+ İşte onların, sabredip kötülüğü iyilikle savmaları ve 

kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda 

harcamaları karşılığında, mükâfatları kendilerine iki kez 

verilecektir.(28.Kasas Sûr/54) 

 

+ İman edip salih amel işleyenlerin kötülüklerini elbette 

örteceğiz. Onları işlediklerinin daha güzeliyle 

mükâfatlandıracağız.(29.Ankebut Sûr/7) 

 

+ İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. 

Bir de bakarsın ki, seninle arasında düşmanlık bulunan kimse 

sanki sıcak bir dost oluvermiştir.(41.Fussilet Sûr/34) 

 

+ İyiliği, daha fazlasını bekleyerek (bir kazanç elde etmek için) 

yapma. (74.Müddesir Sûr/6) 

+ Rabbinin rızasına ermek için sabret.(74.Müddesir Sûr/7) 

 

KABİR HAYATI 
 
 
+ Allah'ın onları, sanki günün ancak bir saati kadar kaldıklarını 

zanneder vaziyette yeniden diriltip toplayacağı gün aralarında 

birbirleriyle tanışırlar. Allah'ın huzuruna varmayı yalanlayanlar 
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elbette zarara uğramışlardır. Zira onlar doğru yola 

gitmemişlerdi.(10. Yunus Sûr/45) 

 

+ Şüphesiz sen ölülere duyuramazsın. Arkalarına dönüp 

kaçarlarken sağırlara da çağrıyı duyuramazsın.(27.Neml 

Sûr/80) 

 

+ (Resûlüm!) Elbette sen ölülere duyuramazsın; arkalarını 

dönüp giderlerken sağırlara o daveti işittiremezsin.(30.Rum 

Sûr/52) 

 

+ Dirilerle ölüler de bir olmaz. Şüphesiz Allah, dilediğine işittirir. 

Sen kabirlerdekilere işittiremezsin!(35. Fatır Sûr/22) 

 

+ Nihayet Sûr'a üfürülecek. Bir de bakarsın ki onlar 

kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler. .(36. Yasin 

Sûr/51) 

+ (İşte o zaman:) Eyvah, eyvah! Bizi kabrimizden kim kaldırdı? 

Bu, Rahmân'ın vaat ettiğidir. Peygamberler gerçekten doğru 

söylemişler! derler.(36. Yasin Sûr/52) 

 

+ Onlar: Rabbimiz, bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin. Biz 

de günahlarımızı itiraf ettik. Bir daha (bu ateşten) çıkmaya yol 

var mıdır? derler.(49. Mü’min Sûr/11)(Not: Elmali Tefsiri “İkinci 

ölüm, kabirde diriltilip sorgu- sual yapılmasından sonra vuku 

buluşu, şeklinde izah edilmiştir.”) 
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+ Onlar sabah akşam o ateşe sokulurlar. Kıyametin kopacağı 

gün de: Firavun ailesini azabın en çetinine sokun 

(denilecek)!(49. Mü’min Sûr/46) 

 

KADER 
 

+ Her haberin gerçekleşeceği bir zamanı vardır. İleride 

bileceksiniz.(6.Enam Sûr/67) 

 

+ Size vadedilen mutlaka gelecektir; siz bunu önleyemezsiniz 

(6. En’am Sûr/134) 

 

+ De ki: "Bizim başımıza ancak, Allah'ın bizim için yazdığı 

şeyler gelir. O bizim yardımcımızdır. Öyleyse mü'minler, yalnız 

Allah'a güvensinler."(9.Tövbe Sûr/51) 

 

+ Yeryüzünde yürüyen her canlının rızkı, yalnızca Allah'ın 

üzerinedir. Allah o canlının durduğu yeri ve sonunda bırakılacağı 

mekânı bilir. (Bunların) hepsi açık bir kitapta (levh-i mahfuz'da) 

dır.(11. Hud Sûr/6) 

 

+ Her insanın amelini (veya kaderini) boynuna bağladık. İnsan 

için kıyamet gününde, açılmış olarak önüne konacak bir kitap 

çıkarırız.(17.İsra Sûr/13) 

 

+ Cebrail, "Evet, öyle. Rabbin diyor ki: O benim için çok 

kolaydır. Onu insanlara bir mucize, katımızdan bir rahmet 
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kılmak için böyle takdir ettik. Bu zaten (ezelde) hükme 

bağlanmış bir iştir" dedi.(19. Meryem Sûr/21) 

 

+  Kıyametin ne zaman kopacağı bilgisi şüphesiz yalnızca Allah 

katındadır. O, yağmuru indirir, rahimlerdekini bilir. Hiç kimse 

yarın ne kazanacağını bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini de 

bilemez. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, (herşeyden) hakkıyla 

haberdar olandır.(31.Lokman Sûr/34) 

 

+ Yoksa, Allah'ın izin vermediği bir dini kendilerine tutulacak yol 

kılan ortakları mı var? Eğer (cezaların ertelenmesine dair) kesin 

hükmü olmasaydı, derhal aralarında hüküm verilirdi. Şüphesiz, 

zâlimler için elem dolu bir azap vardır.(42.Şûrâ.Sûr/21) 

 

+ Peygamberi yalanladılar, nefislerinin arzularına uydular. 

Halbuki her iş, (Allah nasıl takdir ettiyse öylece) gerçekleşecek 

(değişmeyecek)tir.(54.Kamer Sur/3) 

 

+ İşledikleri her şey ise kitaplarda kayıtlıdır. (54.Kamer Sûr/52) 

 

+ Küçük, büyük her şey satır satır yazılmıştır. (54.Kamer 

Sûr/53) 

 

+ Yeryüzünde vuku bulan ve sizin başınıza gelen herhangi bir 

musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce, bir kitapta 

yazılmış olmasın. Şüphesiz bu, Allah'a göre kolaydır.(57. Hadid 

Sûr/22) 
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KADİR GECESİ 
 

+ Apaçık olan Kitab'a andolsun ki, biz onu mübârek bir gecede 

indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız 

+ Katımızdan bir emirle her hikmetli iş o gecede ayırt 

edilir.(44.Duhan Sûr/2,3,4) 

 

+ Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. 

+ Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin!  

+ Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır 

+ Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her 

türlü iş için iner de iner 

+ O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir (97.Kadir 

Sur/1,2,3,4,5) 

 

KÂFİR VE FASIK İLE İLİŞKİ 
 

+ Ey iman edenler! Müminleri bırakıp da kâfirleri dost 

edinmeyin; (bunu yaparak) Allah'a, aleyhinizde apaçık bir delil 

mi vermek istiyorsunuz? (4. Nisa Sûr/144) 

 

+ Onlar için ister bağışlanma dile ister dileme (farketmez.) 

Onlar için yetmiş kez bağışlanma dilesen de, Allah onları asla 

affetmeyecektir. Bu, onların Allah ve Resûlünü inkâr etmiş 
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olmaları sebebiyledir. Allah fasık topluluğu doğru yola 

iletmez.(9.Tövbe Sûr/80) 

 

+ Onlardan ölen hiçbirine asla namaz kılma ve kabrinin başında 

durma. Çünkü onlar Allah'ı ve Resûlünü inkâr ettiler ve fasık 

olarak öldüler.(9.Tövbe Sûr/84) 

 

+ Onların malları ve evlatları seni imrendirmesin. Allah bunlarla 

ancak, dünyada kendilerine azap etmeyi ve canlarının kafir 

olarak çıkmasını istiyor.(9.Tövbe Sûr/85) 

 

+ Cehennem ehli oldukları açıkça kendilerine belli olduktan 

sonra, -yakınları da olsalar- Allah'a ortak koşanlar için af 

dilemek ne Peygambere yaraşır ne de mü'minlere.(9.Tövbe 

Sûr/113) 

 

KALP GÖZÜ 
 

+ Andolsun, ilk nesilleri yok ettikten sonra Mûsâ'ya -düşünüp 

ibret alsınlar diye- insanların kalp gözünü açan deliller ve bir 

hidayet rehberi, bir rahmet olarak Kitab'ı (Tevrat'ı) 

verdik.(28.Kasas Sûr/43) 

 

+ O, inananların imanlarını kat kat artırmaları için kalplerine 

huzur ve güven indirendir. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. 

Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.(48. Fetih 

Sûr/4) 
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+ Bütün bunlar, içtenlikle Allah'a yönelen her kulun gönül 

gözünü açmak ve ona öğüt ve ibret vermek içindir.(50.Kaf 

Sûr/8) 

 

KARI- KOCA İLİŞKİSİ 
 

+ Sana kadınların ay halini sorarlar. De ki: "O bir ezadır 

(rahatsızlıktır). Ay halinde kadınlardan uzak durun. 

Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendikleri 

vakit, Allah'ın size emrettiği yerden onlara yaklaşın. Şüphesiz 

Allah çok tövbe edenleri sever, çok temizlenenleri 

sever."(2.Bakara Sûr/222) 

 

+ Eğer, (velisi olduğunuz) yetim kızlar (ile evlenip onlar) 

hakkında adaletsizlik etmekten korkarsanız, (onları değil), size 

helâl olan (başka) kadınlardan ikişer, üçer, dörder olmak üzere 

nikahlayın.2 Eğer (o kadınlar arasında da) adaletli 

davranmayacağınızdan korkarsanız o takdirde bir tane alın veya 

sahip olduğunuz (cariyeler) ile yetinin. Bu, adaletten 

ayrılmamanız için daha uygundur. (4.Nisa Sûr/3) 

+ Kadınlara mehirlerini (bir görev olarak) gönül hoşluğuyla 

verin. Eğer kendi istekleriyle o mehrin bir kısmını size 

bağışlarlarsa, onu da afiyetle yiyin.(4.Nisa Sûr/4) 

 

+ Erkekler, kadınların koruyup kollayıcılarıdırlar. Çünkü Allah 

insanların kimini kiminden üstün kılmıştır. Bir de erkekler kendi 

mallarından harcamakta (ve ailenin geçimini sağlamakta)dırlar. 
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İyi kadınlar, itaatkârdırlar. Allah'ın (kendilerini) koruması 

sayesinde onlar da "gayb"ı korurlar. (Evlilik yükümlülüklerini 

reddederek) başkaldırdıklarını gördüğünüz kadınlara öğüt verin, 

onları yataklarında yalnız bırakın. (Bunlar fayda vermez de 

mecbur kalırsanız) onları (hafifçe) dövün. Eğer itaat ederlerse 

artık onların aleyhine başka bir yol aramayın. Şüphesiz Allah 

çok yücedir, çok büyüktür.(4.Nisa Sûr/34) 

 

+ Kadınlar hakkında senden fetva istiyorlar. De ki: "Onlar 

hakkında size fetvayı Allah veriyor." Kitapta, kendilerine 

(verilmesi) farz kılınan (miras)ı vermediğiniz ve evlenmek 

istediğiniz yetim kızlara, zavallı çocuklara ve yetimlere adil 

davranmanıza dair, size okunmakta olan âyetler de bunu 

açıklıyor. Ne hayır yaparsanız şüphesiz Allah onu bilir.(4.Nisa 

Sûr/127) 

 

+ Eğer bir kadın kocasının, kendisine kötü davranmasından 

yahut yüz çevirmesinden endişe ederse, uzlaşarak aralarını 

düzeltmelerinde ikisine de bir günah yoktur. Uzlaşmak daha 

hayırlıdır. Nefisler ise kıskançlığa ve bencil tutkulara hazır 

(elverişli) kılınmıştır. Eğer iyilik eder ve Allah'a karşı gelmekten 

sakınırsanız, şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır.(4.Nisa 

Sûr/128) 

 

+ Ne kadar uğraşırsanız uğraşın, kadınlar arasında adaleti 

yerine getiremezsiniz. Öyle ise (birine) büsbütün gönül verip 

ötekini (kocası hem var, hem yok) askıda kalmış kadın gibi 
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bırakmayın. Eğer arayı düzeltir ve Allah'a karşı gelmekten 

sakınırsanız, şüphesiz Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet 

edicidir(4.Nisa Sûr/129) 

 

+ Eğer ayrılırlarsa, Allah bol lütuf ve nimetiyle onların her birini 

zengin kılar (başkalarına muhtaç bırakmaz). Allah lütfu geniş 

olandır. O hüküm ve hikmet sahibidir.(4.Nisa Sûr/130) 

 

+ Allah size kendi cinsinizden eşler var etti. Eşlerinizden de 

oğullar ve torunlar verdi ve sizi temiz şeylerden rızıklandırdı. 

Öyleyken onlar batıla inanıyorlar da Allah'ın nimetini inkâr mı 

ediyorlar?(16.Nahl Sûr/72) 

 

KEFARET UYGULAMASI 
 

+ Bir mü'minin bir mü'mini öldürmesi olacak şey değildir. Ancak 

yanlışlıkla olması başka. Kim bir mü'mini yanlışlıkla öldürürse, 

bir mü'min köleyi azad etmesi ve bağışlamadıkları sürece 

ailesine diyet ödemesi gerekir. (Öldürülen kimse) mü'min olur 

ve düşmanınız olan bir topluluktan bulunursa, mü'min bir köle 

azad etmek gerekir. Eğer sizinle kendileri arasında antlaşma 

bulunan bir topluluktan ise ailesine verilecek bir diyet ve 

mü'min bir köle azad etmek gerekir. Bunlara imkân 

bulamayanın, Allah tarafından tövbesinin kabulü için iki ay ard 

arda oruç tutması gerekir. Allah, hakkıyla bilendir, hüküm ve 

hikmet sahibidir.(4.NisaSûr/92) 
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+ Kim bir mü'mini kasten öldürürse, cezası, içinde ebedî 

kalacağı cehennemdir. Allah, ona gazap etmiş, lânet etmiş ve 

onun için büyük bir azap hazırlamıştır.(4.Nisa Sûr/93) 

 

+ Allah, boş bulunarak ettiğiniz yeminlerle sizi sorumlu tutmaz. 

Ama bile bile yaptığınız yeminlerle sizi sorumlu tutar. Bu 

durumda yeminin keffareti, ailenize yedirdiğinizin orta 

hâllisinden on yoksulu doyurmak, yahut onları giydirmek ya da 

bir köle azat etmektir. Kim (bu imkânı) bulamazsa, onun 

keffareti üç gün oruç tutmaktır. İşte yemin ettiğiniz vakit 

yeminlerinizin keffareti budur. Yeminlerinizi tutun. Allah, size 

âyetlerini işte böyle açıklıyor ki şükredesiniz.(21) 

 

(21) Üç çeşit yemin vardır: 1- Bile bile yalan yere yapılan 

yemin. Bunun keffareti yoktur. Çünkü bu büyük bir vebaldir, 

keffaretle temizlenmez. Tövbe ve istiğfar gerekir. 2- Yanlışlıkla, 

boş bulunarak yapılan yemin. Buna bir şey gerekmez. 3- Kişinin 

gelecekte bir şeyi yapacağına veya yapmayacağına dair ettiği 

yemin. Bu yeminin bozulması hâlinde keffaret gerekir. Âyet, bu 

keffaretin nasıl yerine getirileceğini açıklamaktadır. (5.Maide 

Sûr/89) 

 

+ Kadınlarından zıhar yaparak ayrılıp sonra da söylediklerinden 

dönecek olanlar, eşleriyle birbirlerine dokunmadan önce, bir 

köle azat etmelidirler. İşte bu hüküm ile size öğüt veriliyor. 

Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. (58.Mücadele 

Sûr/3) 
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+ Kim (köle azat etme imkanı) bulamazsa, eşine dokunmadan 

önce ardarda iki ay oruç tutmalıdır. Kimin de buna gücü 

yetmezse altmış fakiri doyurmalıdır. Bunlar Allah'a ve Resülüne 

hakkıyla iman edesiniz diyedir. İşte bunlar Allah'ın sınırlarıdır. 

Kafirler için elem dolu bir azap vardır. (58.Mücadele Sûr/4) 

 

KIBLE 
 

+ (Ey Muhammed!) Biz senin çok defa yüzünü göğe doğru 

çevirip durduğunu (vahiy beklediğini) görüyoruz. (Merak etme) 

elbette seni, hoşnut olacağın kıbleye çevireceğiz. (Bundan 

böyle), yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir. (Ey 

Müslümanlar!) Siz de nerede olursanız olun, (namazda) hep o 

yöne dönün. Şüphesiz kendilerine kitap verilenler, bunun 

Rabblerinden (gelen) bir gerçek olduğunu elbette bilirler. Allah 

onların yaptıklarından habersiz değildir. (2.Bakara Sûr/144) 

 

+ Andolsun, sen kendilerine kitap verilenlere her türlü mucizeyi 

getirsen de, onlar yine senin kıblene uymazlar. Sen de onların 

kıblesine uyacak değilsin. Onlar birbirlerinin kıblesine de 

uymazlar. Andolsun, eğer sana gelen bunca ilimden sonra 

onların arzu ve keyiflerine uyacak olursan, o takdirde sen de 

mutlaka zalimlerden olursun. (2.Bakara Sûr/145) 
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+ Herkesin yöneldiği bir yön vardır. Haydi, hep hayırlara koşun, 

yarışın! Nerede olsanız Allah hepinizi bir araya getirir. Şüphesiz, 

Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. (2.Bakara Sûr/148) 

 

+ (Ey Muhammed!) Nereden yola çıkarsan çık, (namazda) 

Mescid-i Haram'a doğru dön. Bu elbette Rabbinden gelen 

gerçek bir emirdir. Allah, sizin işlediklerinizden asla habersiz 

değildir.(2.Bakara Sûr/149) 

 

+ (Ey Muhammed!) Nereden yola çıkarsan çık, yüzünü Mescid-i 

Haram'a doğru çevir. (Ey mü'minler!) Siz de nerede olursanız 

olun, yüzünüzü Mescid-i Haram'a doğru çevirin ki, zalimlerin 

dışındaki insanların elinde (size karşı) bir koz olmasın. 

Zalimlerden korkmayın, benden korkun. Böylece size 

nimetlerimi tamamlayayım ve doğru yolu bulasınız.(2.Bakara 

Sûr/150) 

 

KISAS UYGULAMASI 
 

+ Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı. 

Hüre hür, köleye köle, kadına kadın (öldürülür). Ancak her 

kimin cezası, kardeşi (öldürülenin velisi) tarafından bir miktar 

bağışlanırsa artık (taraflar) hakkaniyete uymalı ve (öldüren) 

ona (gereken diyeti) güzellikle ödemelidir. Bu söylenenler, 

Rabbinizden bir hafifletme ve rahmettir. Her kim bundan sonra 
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haddi aşarsa muhakkak onun için elem verici bir azap vardır.(2. 

Bakara Sûr/ 178) 

+ Ey akıl sahipleri! Kısasta sizin için hayat vardır. Umulur ki suç 

işlemekten sakınırsınız.(2. Bakara Sûr/179) 

KISKANMAK (HASET ETMEK) 
 

+ Allah'ın sizi, birbirinizden üstün kıldığı şeyleri (başkasında 

olup da sizde olmayanı) hasretle arzu etmeyin. Erkeklerin de 

kazandıklarından nasipleri var, kadınların da kazandıklarından 

nasipleri var. Allah'tan lütfunu isteyin; şüphesiz Allah her şeyi 

bilmektedir.(4. Nisa Sûr/32) 

113. Felak Sûr/ 

1. De ki:"Ben ağaran sabahın Rabbine sığınırım, 

2. Yarattığı şeylerin şerrinden,  

3. Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden,  

4. Ve düğümlere üfürüp büyü yapan üfürükçülerin şerrinden , 

5. Ve kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden sabahın Rabbine 

sığınırım! 
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KIYAMET ALAMETLERİ 
 

+ Allah'ın, peygamberleri toplayıp "siz(den sonra davetiniz)e ne 

derece uyuldu?" diyeceği, onların da, "Bizim hiçbir bilgimiz yok. 

Gaybleri hakkıyla bilen ancak sensin" diyecekleri günü 

hatırlayın.(5.Maide Sûr/109) 

 

+ Allah, kıyamet günü şöyle diyecek: "Ey Meryem oğlu İsa! Sen 

mi insanlara, Allah'ı bırakarak beni ve anamı iki ilâh edinin, 

dedin?" İsa da şöyle diyecek: "Seni bütün eksikliklerden uzak 

tutarım. Hakkım olmayan bir şeyi söylemem, benim için söz 

konusu olamaz. Eğer ben onu söylemiş olsaydım, elbette sen 

bunu bilirdin. Sen benim içimde olanı bilirsin, ama ben sende 

olanı bilemem. Şüphesiz ki yalnızca sen gaybları hakkıyla 

bilensin."(5.Maide Sûr/116) 

 

+ "Ben onlara, sadece bana emrettiğin şeyi söyledim: Benim de 

Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin (dedim.) 

Aralarında bulunduğum sürece onlara şahit (ve örnek) idim. 

Ama beni içlerinden aldığında, artık üzerlerine gözetleyici yalnız 

sen oldun. Sen, her şeye hakkıyla şahitsin."(5.Maide Sûr/117) 

 

+ Sana kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. De ki: 

"Onun bilgisi ancak Rabbimin katındadır. Onu vaktinde ancak O 

(Allah) ortaya çıkaracaktır. O göklere de, yere de ağır basmıştır. 

O size ancak ansızın gelecektir." Sanki senin ondan haberin 
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varmış gibi sana soruyorlar. De ki: "Onun bilgisi sadece Allah 

katındadır. Fakat insanların çoğu bilmiyorlar." (7.Araf Sûr/187) 

 

+ Ne kadar memleket varsa hepsini kıyamet gününden önce ya 

helâk edeceğiz, ya da şiddetli bir azapla cezalandıracağız. İşte 

bu, Kitap'ta (Levh-i Mahfuz'da) yazılmış bulunuyor.(17.İsra 

Sûr/58) 

 

+ (Ey insanlar!) Sizden cehenneme varmayacak hiç kimse 

yoktur. Rabbin için bu, kesin olarak hükme bağlanmış bir 

iştir.(19.Meryem Sûr/71) 

 

+ Sonra Allah'a karşı gelmekten sakınanları kurtarırız da 

zalimleri orada diz üstü çökmüş hâlde bırakırız.(19.Meryem 

Sûr/72) 

 

+  (Ey Muhammed!) Sana dağların (kıyamet günündeki) hâlini 

soruyorlar. De ki: "Rabbim onları toz edip savuracak." ."(20.Ta-

ha Sûr/105) 

 

+ "Onların yerlerini dümdüz, boş bir alan hâlinde 

bırakacaktır."(20.Ta-ha Sûr/106) 

 

+ Onu göreceğiniz gün, her emzikli kadın emzirmekte olduğu 

çocuğundan geçer ve her hamile kadın da karnındaki çocuğunu 

düşürür. İnsanları sarhoş görürsün; hâlbuki onlar sarhoş 
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değillerdir. Ne var ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir.(22.Hac 

Sûr/2) 

 

+ O gün gök bulutlarla yarılıp parçalanacak ve melekler bölük 

bölük indirilecektir. (25. Furkan Sûr/25) 

 

+ Kıyametin ne zaman kopacağı bilgisi şüphesiz yalnızca Allah 

katındadır. O, yağmuru indirir, rahimlerdekini bilir. Hiç kimse 

yarın ne kazanacağını bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini de 

bilemez. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, (herşeyden) hakkıyla 

haberdar olandır.(31.Lokman Sûr/34) 

 

+ İnsanlar sana kıyametin vaktini soruyorlar. De ki: "Onun ilmi 

ancak Allah katındadır." Ne bilirsin, belki de kıyamet yakında 

gerçekleşir.(33.Ahzab Sûr/63) 

 

+ O ancak şiddetli bir sesten ibarettir. Bir de bakarsın ki onlar 

(diriltilmiş hazır) beklemektedirler. (37.Saffat Sûr/19) 

 

+ Şöyle diyecekler: "Vay başımıza gelene! Bu beklenen ceza 

günüdür." (37.Saffat Sûr/20) 

 

+ (Ey Muhammed!) Şüphesiz sen öleceksin ve şüphesiz onlar 

da öleceklerdir. (39.Zümer Sûr/30) 

+ Sonra şüphesiz siz kıyamet günü Rabbinizin huzurunda 

muhakeme edileceksiniz(39.Zümer Sûr/31) 
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+ Sûr'a üflenir ve Allah'ın dilediği kimseler dışında göklerdeki 

herkes ve yerdeki herkes ölür. Sonra ona bir daha üflenir, bir 

de bakarsın onlar kalkmış bekliyorlar(39.Zümer Sûr/68) 

 

+ Yeryüzü, Rabbinin nuruyla aydınlanır. Kitap (amel defterleri) 

ortaya konur. Peygamberler ve şahitler getirilir ve haksızlığa 

uğratılmaksızın aralarında adaletle hüküm verilir. (39.Zümer 

Sûr/69) 

 

+ Herkese yaptığının karşılığı tam olarak verilir. Allah, onların 

yaptıklarını en iyi bilendir.(39.Zümer Sûr/70) 

 

+ İsa, sadece, kendisine nimet verdiğimiz ve İsrailoğulları'na 

örnek kıldığımız bir kuldur. 

+ Şüphesiz o Kıyametin (kopacağının) bir bilgisidir. Artık onun 

hakkında asla şüphe etmeyin, bana uyun, bu doğru bir 

yoldur.(43.Zuhruf Sûr/59- 61) 

 

+ Göğün açık bir duman getireceği günü bekle 

+ (O duman) insanları bürür. Bu, elem dolu bir azaptır.(44. 

Duhan Sûr/10,11) 

 

+ Herkes beraberinde bir sevk edici, bir de şahitlik edici 

(melek) ile gelir.(50.Kaf Sûr/21)  

 

+Onu geri çevirecek hiçbir şey yoktur 

+ O gün gök şiddetle sallanıp çalkalanır 
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+Dağlar yürüdükçe yürür. (52.Tûr Sûr/8,9,10) 

 

+ Gök yarılıp da, yanıp kızaran yağ gibi kırmızı gül haline 

geldiği zaman (haliniz ne olur?) (55.Rahman Sûr/37) 

 

+ Yeryüzü şiddetle sarsıldığı, dağlar parça parça dağılıp saçılmış 

toz olduğu ve siz de üç sınıf olduğunuz zaman, O, (kimini) 

yükseltir, (kimini) alçaltır.(56.Vakia Sûr/3,4,5,6,7) 

 

+ Sûr'a bir defa üfürülünce, yeryüzü ve dağlar kaldırılıp 

birbirine bir çarptırılınca, işte o gün olacak olmuş(kıyamet 

kopmuş)tur 

+Gök de yarılmış ve artık o gün o da çökmeye yüz 

tutmuştur.(69.Hakka Sûr/13,14,15,16) 

 

+  "O kıyamet günü ne zaman?" diye sorar 

 Gözler kamaştığı, ay karanlığa gömüldüğü, güneş ve ay bir 

araya getirildiği zaman, o gün insan "kaçış nereye?" 

diyecektir.(75.Kıyamet Sûr/6,7,8,9,10) 

 

+. Yıldızların ışığı söndürüldüğü zaman 

+ Gök yarıldığı zaman, 

+ Dağlar ufalanıp savrulduğu zaman, 

+ Peygamberler için (ümmetlerine şahitlik etmek üzere) vakit 

belirlendiği zaman (kıyamet gerçekleşir).(77.Mürselet 

Sûr/8,9,10,11) 
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+ Sûr'a üflendiği gün, bölük bölük Allah'a gelirsiniz.  

+ Gökyüzü açılır ve orada pek çok kapılar oluşur;(78.Nebe 

Sûr/18,19) 

+ Büyük bir sarsıntının olacağı o günde o sarsıntıyı, peşinden 

gelen başka bir sarsıntı izleyecektir.(79.Naziat Sûr/6,7) 

 

+ Kıyameti gördükleri gün onlar, sanki dünyada ancak bir 

akşam, yahut bir kuşluk vakti kadar kalmış gibidirler.(79.Naziat 

Sûr/46) 

 

+ Güneş, dürüldüğü zaman, 

+ Yıldızlar, bulanıp söndüğü zaman, 

+ Dağlar, yürütüldüğü zaman, 

+ Gebe develer salıverildiği zaman. 

+ Yaban hayatı yaşayan (irili ufaklı) tüm canlılar toplandığı 

zaman, 

+ Denizler kaynatıldığı zaman, 

+Ruhlar (bedenlerle) eşleştirildiği zaman.(81.Tekvir 

Sûr/1,2,3,4,5,6,7) 

 

KİTAP EHLİNİN ÖZELLİKLERİ 
 

+ Onların (Kitap ehlinin) hepsi bir değildir. Kitap ehli içinde, 

gece saatlerinde ayakta duran, secdeye kapanarak Allah'ın 

âyetlerini okuyan bir topluluk da vardır.(3.Ali İmran Sur/ 113) 
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+ Onlar, Allah'a ve ahiret gününe inanırlar. İyiliği emrederler. 

Kötülükten men ederler, hayır işlerinde birbirleriyle yarışırlar. 

İşte onlar salihlerdendir. .(3.Ali İmran Sur/ 114) 

 

+ Onlar ne hayır işlerlerse karşılıksız bırakılmayacaklardır. 

Allah, kendisine karşı gelmekten sakınanları bilir. .(3.Ali İmran 

Sur/ 115) 

 

+ Sözlerini bozmaları sebebiyle onları lânetledik ve kalplerini 

katılaştırdık. Onlar kelimelerin yerlerini değiştirirler (kitaplarını 

tahrif ederler). Kendilerine öğretilen ahkâmın (Tevrat'ın) önemli 

bir bölümünü de unuttular. İçlerinden pek azı hariç, onlardan 

daima bir hainlik görürsün. Yine de sen onları affet ve aldırış 

etme. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever. (5. Maide Sûr/13) 

 

+ "Biz hıristiyanlarız" diyenlerden de kesin sözlerini almıştık 

ama onlar da kendilerine zikredilen (verilen öğütlerin veya 

Kitab'ın) önemli bir bölümünü unuttular. Bu sebeple kıyamete 

kadar aralarına düşmanlık ve kin saldık. Yakında Allah onlara 

yaptıklarını haber verecektir.(5. Maide Sûr/14) 

 

KUR’ANIN İLÂHİ ÖZELLİĞİ 
 

+ Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır…..(2.Bakara Sûr/2) 

 

+ O, sana Kitab'ı indirendir. Onun (Kur'an'ın) bazı âyetleri 

muhkemdir, onlar kitabın anasıdır. Diğerleri de müteşabihdir. 
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Kalplerinde bir eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve onun olmadık 

yorumlarını yapmak için müteşabih âyetlerinin ardına düşerler. 

Oysa onun gerçek manasını ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş 

olanlar, "Ona inandık, hepsi Rabbimiz katındandır" derler. (Bu 

inceliği) ancak akıl sahipleri düşünüp anlar.(3.Ali- İmran Sûr/7) 

 

+ Bu (Kur'an), insanlar için bir açıklama, Allah'a karşı 

gelmekten sakınanlar için bir hidayet ve bir öğüttür.(3.Al-i 

İmran Sûr/138) 

 

+ Hâlâ Kur'an'ı düşünüp anlamaya çalışmıyorlar mı? Eğer o, 

Allah'tan başkası tarafından (indirilmiş) olsaydı, mutlaka onda 

birçok çelişki bulurlardı.(4.Nisa Sûr/82) 

 

+ Bu (Kur'an), Ümmü'l-kurâ (Mekke) ve çevresindekileri 

uyarman için sana indirdiğimiz ve kendinden öncekileri 

doğrulayıcı mübarek bir kitaptır. Âhirete inananlar buna da 

inanırlar ve onlar namazlarını hakkıyla kılmaya devam ederler. 

(6.En’am Sûr/92) 

 

+ Bu (Kur'an) da bizim indirdiğimiz bereket kaynağı bir kitaptır. 

Artık ona uyun ve Allah'a karşı gelmekten sakının ki size 

merhamet edilsin.(6.En’am Sûr/155) 

 

+ Kur'an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki 

size merhamet edilsin.(7.Araf Sûr/204) 
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+ Bu Kur'an, Allah'tan (indirilmiş olup) başkası tarafından 

uydurulmamıştır. Fakat o, kendinden öncekileri doğrulayıcı ve 

Kitab'ı (Allah'ın Levh-i Mahfuz'daki yazısını) açıklayıcı olarak, 

indirilmiştir. Bunda hiçbir şüphe yoktur. (O) âlemlerin Rabbi 

tarafındandır.(10.Yunus Sûr/37) 

 

+ Ey insanlar! İşte size Rabbinizden bir öğüt, kalplere bir şifâ 

ve inananlar için yol gösterici bir rehber ve rahmet (olan 

Kur'an) geldi.(10.Yunus Sûr/57) 

 

+ Ve Rabbinizden mağfiret dilemeniz, sonra da ona tevbe 

etmeniz için (indirildi. Eğer bu emrolunanları yaparsanız), Allah 

sizi, tayin edilmiş bir süreye kadar güzel bir şekilde yaşatır, 

fazlasını yapan herkese de iyiliğinin karşılığını verir. Eğer yüz 

çevirirseniz, ben sizin başınıza gelecek büyük bir günün 

azabından korkarım."(11.Hud Sûr/3) 

 

+ Biz onu, akıl erdiresiniz diye Arapça bir Kur'an olarak 

indirdik.(12.Yusuf Sûr/2) 

 

+ Andolsun ki, onların kıssalarında akıl sahipleri için ibret 

vardır. Kur'an uydurulabilecek bir söz değildir. Fakat kendinden 

öncekileri tasdik eden, her şeyi ayrı ayrı açıklayan ve inanan bir 

toplum için de bir yol gösterici ve bir rahmettir (12.Yusuf 

Sûr/111) 
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+ Bu Kur'an, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan 

aydınlığa, mutlak güç sahibi ve övgüye lâyık, göklerdeki ve 

yerdeki her şey kendisine ait olan Allah'ın yoluna çıkarman için 

sana indirdiğimiz bir kitaptır. Şiddetli azaptan dolayı vay 

kâfirlerin hâline.(14.İbrahim Sûr/2 

 

+ Biz her peygamberi, ancak kendi kavminin diliyle gönderdik 

ki, onlara (Allah'ın emirlerini) iyice açıklasın. Allah, dilediğini 

saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. O, mutlak güç sahibidir, 

hüküm ve hikmet sahibidir.(14.İbrahim Sûr/4) 

 

+ Şüphesiz o Zikr'i (Kur'an'ı) biz indirdik biz! Onun koruyucusu 

da elbette biziz.(15.Hicr Sûr/9) 

 

+ Andolsun ki, biz sana tekrarlanan yedi âyeti ve yüce Kur'an'ı 

verdik.(15.Hicr Sûr/87) 

 

+ Kur'an okuduğun zaman, kovulmuş şeytandan Allah'a sığın 

(16.Nahl Sûr/98) 

 

+ Biz bir âyeti değiştirip yerine başka bir âyet getirdiğimiz 

zaman -ki Allah, neyi indireceğini gayet iyi bilir- onlar 

Peygamber'e, "Sen ancak uyduruyorsun" derler. Hayır, onların 

çoğu bilmezler.(16.Nahl Sûr/101) 

 



 214

+ Biz Kur'an'dan, mü'minler için şifa ve rahmet olacak şeyler 

indiriyoruz. Zalimlerin ise Kur'an, ancak zararını artırır.(17.İsra 

Sûr/82) 

 

+ De ki: "Andolsun, insanlar ve cinler bu Kur'an'ın bir benzerini 

getirmek üzere toplansalar ve birbirlerine de destek olsalar, 

yine onun benzerini getiremezler."(17.İsra Sûr/88) 

 

+ Biz Kur'an'ı, insanlara dura dura okuyasın diye âyet âyet 

ayırdık ve onu peyderpey indirdik.(17.İsra Sûr/106) 

 

+ Hamd olsun Allah'a ki kulu (Muhammed'e), Kitab 'ı indirdi ve 

ona hiçbir eğrilik koymadı.(18. Kehf Sûr/1) 

 

+ Ey Muhammed! Biz, Allah'a karşı gelmekten sakınanları 

Kur'an ile müjdeleyesin, inat eden bir topluluğu da uyarasın 

diye, onu senin dilin ile (indirip) kolaylaştırdık.(19.Meryem 

Sûr/97) 

 

+ (Ey Muhammed!) Sana geçmişin haberlerinden bir kısmını 

böylece anlatıyoruz. Şüphe yok ki sana katımızdan bir zikir 

(Kur'an) verdik.(20.Ta-Ha Sûr/99) 

 

+ Kim ondan yüz çevirirse şüphesiz ki o, kıyamet gününde ağır 

bir günah yükü yüklenecektir.(20.Ta-Ha Sûr/100) 
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+ İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve 

Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar, yahut onlara bir uyarı 

versin diye onda tehditleri teker teker sıraladık. (20.Ta-Ha 

Sûr/113) 

 

+ "Her kim de benim zikrimden (Kur'an'dan) yüz çevirirse, 

mutlaka ona dar bir geçim vardır. Bir de onu kıyamet gününde 

kör olarak haşrederiz."( 20.Ta-Ha Sûr/124) 

+ Kur’an, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahirete de 

kesin olarak inanan mü’minler için bir hidayet rehberi ve bir 

müjdedir.(27. Neml Sûr/2,3) 

 

+ Kendisinde hiçbir şüphe bulunmayan bu Kitab'ın indirilişi, 

âlemlerin Rabbi tarafındandır.(32.Secde Sûr/2) 

 

+ (Resûlüm!) Sana bu mübarek Kitab'ı, âyetlerini düşünsünler 

ve aklı olanlar öğüt alsınlar diye indirdik.(38,Sad Sûr/29) 

 

+"Bu Kur'an, âlemler için ancak bir öğüttür." (38.Sad Sûr/87) 

 

+"Onun haberlerinin doğruluğunu bir süre sonra mutlaka 

öğreneceksiniz (38.Sad Sûr/88) 

 

+…….  Şüphesiz o, çok değerli ve sağlam bir kitaptır 

(41.Fussilet Sûr/ 41) 
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+  Ona ne önünden ne de ardından batıl gelemez. O, hüküm ve 

hikmet sahibi, övülmeye lâyık olan Allah tarafından 

indirilmiştir.(41.Fussilet Sûr/42) 

 

+ Apaçık Kitab'a ant olsun ki, iyice anlayasınız diye biz, onu 

Arapça bir Kur'an yaptık.(43.Zuhruf Sûr/2,3) 

 

+ Şüphesiz o, katımızdaki ana kitapta (Levh-i Mahfuz'da) 

mevcuttur, çok yücedir, hikmetlerle doludur.(43. Zühruf Sûr/4) 

 

+  Şüphesiz bu Kur'an, sana ve kavmine bir öğüt ve bir şereftir, 

ondan hesaba çekileceksiniz (43.Zuhruf Sûr/44) 

 

+ Apaçık olan Kitab'a andolsun ki, biz onu mübârek bir gecede 

indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız 

+ Katımızdan bir emirle her hikmetli iş o gecede ayırt 

edilir.(44.Duhan Sûr/2,3,4) 

 

+ (Ey Muhammed!) Biz Onu (Kur'an'ı) senin dilinle 

kolaylaştırdık ki, düşünüp öğüt alsınlar.(44.Duhan Sûr/58) 

  

+ O, nefis arzusu ile konuşmaz. .(53.Necm Sûr/3) 

 

+  (Size okuduğu) Kur'an ancak kendisine bildirilen bir 

vahiydir.(53.Necm Sûr/4) 
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+ Andolsun biz, Kur'anı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. 

Var mı düşünüp öğüt alan? (54.Kamer Sûr/17) 

 

+ O, elbette değerli bir Kur'an'dır 

+ Korunmuş bir kitaptadır 

+ Ona, ancak tertemiz olanlar dokunabilir 

+ Âlemlerin Rabb'inden indirilmedir.(56.Vakia Sûr/77,78,79,80 

 

+ Hâlbuki o (Kur'an), âlemler için ancak bir öğüttür.(68.Kalem 

Sûr/52) 

 

+Görebildiklerinize ve göremediklerinize yemin ederim ki, o 

(Kur'an), hiç şüphesiz çok şerefli bir elçinin (Allah'tan alıp tebliğ 

ettiği) sözüdür.(69.Hakka Sûr/38,39,40) 

 

+ Şüphesiz Kur'an gerçek kesin bilgidir 

+ O halde sen, yüce Rabbinin adıyla tespih et.(69.Hakka 

Sûr/51,52) 

 

+  Yahut buna biraz ekle. Kur'an'ı ağır ağır, tane tane 

oku.(73.Mümezzile Sûr/4) 

 

+ Hayır, böyle yapma! Çünkü bu (Kur'an) bir öğüttür 

+ Dileyen ondan öğüt alır.(80.Abese Sûr/11,12) 

 

KUR’AN’IN AYETLERİNİ GEÇERSİZ KILMAK 
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+ (Ey Muhammed!) Sana geçmişin haberlerinden bir kısmını 

böylece anlatıyoruz. Şüphe yok ki sana katımızdan bir zikir 

(Kur'an) verdik. ."(20.Taha Sûr/99) 

+ Kim ondan yüz çevirirse şüphesiz ki o, kıyamet gününde ağır 

bir günah yükü yüklenecektir. (20.Taha Sûr/100) 

 

+ "Her kim de benim zikrimden (Kur'an'dan) yüz çevirirse, 

mutlaka ona dar bir geçim vardır. Bir de onu kıyamet gününde 

kör olarak haşr ederiz."(20.Taha Sûr/124) 

 

+ Âyetlerimizi geçersiz kılmak için çaba gösterenler var ya, işte 

onlar cehennemliklerdir.(22.Hac Sûr/51) 

 

+ Çünkü âyetlerim size okunurdu da siz buna karşı büyüklük 

taslayarak arkanızı döner geceleyin toplanıp hezeyanlar 

savururdunuz.(23.Müminun Sûr/66,67) 

 

+ İnsanlardan öylesi vardır ki, bilgisizce Allah yolundan 

saptırmak ve o yolu eğlenceye almak için, eğlencelik asılsız ve 

faydasız sözleri satın alır. İşte onlar için aşağılayıcı bir azap 

vardır.(31.Lokman Sûr/6) 

 

+ Âyetlerimizi geçersiz kılmak için yarışırcasına çaba 

harcayanlar var ya; işte onlar için elem dolu, çok kötü bir azap 

vardır.(34.Sebe Sûr/5) 
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+ Âyetlerimizi geçersiz kılmak için yarışanlar var ya, işte onlar 

azap için hazır bulundurulacaklar. 34.Sebe Sur/38) 

 

+ Allah'ın âyetleri hakkında, kendilerine gelmiş bir delilleri 

olmaksızın tartışanlar var ya, onların kalplerinde ancak bir 

büyüklük taslama vardır. Onlar, tasladıkları büyüklüğe asla 

ulaşmazlar. Sen Allah'a sığın. Şüphesiz O hakkıyla işitendir, 

hakkıyla görendir.(40. Mümin Sûr/56) 

 

+ Yine de ki: "Bana şöyle de vahyedildi: Eğer yolda dosdoğru 

olurlarsa mutlaka onlara bol yağmur yağdırırız ki bununla onları 

imtihan edelim. Kim Rabbinin zikrinden (Kur'an'dan) yüz 

çevirirse, Rabbi onu gittikçe yükselen bir azaba sokar."(72.Cin 

Sûr/16-17) 

KUR’AN OKUMAK 
 
 
+ Kur'an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki 

size merhamet edilsin.(7. Araf Sûr/204) 

 
 
+ Apaçık mucizeler ve kitaplarla (gönderildiler). İnsanlara, 

kendilerine indirileni açıklaman için ve düşünüp anlasınlar diye 

sana da bu Kur'an'ı indirdik.(16.Nahl Sûr/44) 
 

+ (De ki:) Ben ancak, bu şehrin (Mekke'nin) Rabbine -ki O 

burayı dokunulmaz kılmıştır- kulluk etmekle emrolundum. Her 

şey de zaten O'na aittir. Bana Müslümanlardan olmam " 

emredildi.  
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+ "Ve Kur'an'ı okumam (emredildi). Artık kim doğru yola 

gelirse, yalnız kendisi için gelmiş olur; kim de saparsa ona de 

ki: Ben sadece uyarıcılardanım.(27. Neml Sûr/91-92) 

 

+ (Resûlüm!) Kur'an'ı (okumayı, tebliğ etmeyi ve ona uymayı) 

sana farz kılan Allah, elbette seni (yine) dönülecek yere 

döndürecektir. De ki: Rabbim, kimin hidayeti getirdiğini ve 

kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu en iyi bilendir.(28. 

Kasas Sûr/85) 

 

+ Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar ve kendilerine 

verdiğimiz rızıktan (Allah için) gizli ve açık sarf edenler, asla 

zarara uğramayacak bir kazanç umabilirler.(35. Fatır Sûr/29) 

 

+ o zikir okuyanlara,  

+ yemin ederim ki, ilâhınız birdir.(37. Saffat Sur/3,4) 

 

+ (Resûlüm!) Sana bu mübarek Kitab'ı, âyetlerini düşünsünler 

ve aklı olanlar öğüt alsınlar diye indirdik.(38,Sad Sûr/29) 

 

+........O halde Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Namazı 

kılın, zekâtı verin, Allah'a gönül hoşluğuyla ödünç verin.(73. 

Müzzemil/20) 

 

+ O halde, biz onu okuduğumuz zaman, sen onun okunuşunu 

takip et.(75. Kıyame/18) 
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+ Yaratan Rabbinin adıyla oku! 

+ O, insanı bir aşılanmış yumurtadan yarattı. 

+ Oku! Rabbin, en büyük kerem sahibidir.(96. Alak Sûr/1-3) 
 

KURBAN KESMEK 
 

+ Her ümmet için, Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği 

hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru 

kıldık. İşte sizin ilâhınız bir tek ilâhtır. Şu hâlde yalnız O'na 

teslim olun. Alçak gönüllüleri müjdele!(22.  Hacc Sûr/34) 

 

+ Kurbanlık büyük baş hayvanları da sizin için Allah'ın dininin 

nişanelerinden kıldık. Sizin için onlarda hayır vardır. Onlar saf 

saf sıralanmış dururken (kurban edeceğinizde) üzerlerine 

Allah'ın adını anın. Yanları üzerlerine düşüp canları çıkınca 

onlardan siz de yiyin, istemeyen fakire de istemek zorunda 

kalan fakire de yedirin. Şükredesiniz diye onları böylece sizin 

hizmetinize verdik.(22. Hacc Sûr/36) 

 

+ Onların etleri ve kanları asla Allah'a ulaşmaz. Fakat O'na sizin 

takvanız (Allah'a karşı gelmekten sakınmanız) ulaşır. Böylece 

onları sizin hizmetinize verdi ki, size doğru yolu gösterdiğinden 

dolayı Allah'ı büyük tanıyasınız. İyilik edenleri müjdele.(22. 

Hacc Sûr/37) 

 

+ Şüphesiz biz sana Kevseri verdik 

+ O halde, Rabbin için namaz kıl, kurban kes 
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+ Doğrusu sana buğzeden, soyu kesik olanın ta 

kendisidir.(108.Kevser Sûr/1,2,3) 

 

KURTULUŞA ERMEK 
 

+ Onlar gayba inanırlar, namaz kılarlar, kendilerine verdiğimiz 

mallardan Allah yolunda harcarlar. (2. Bakara Sûr/3) 

+ Yine onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman 

ederler; ahiret gününe de kesinkes inanırlar. (2. Bakara Sûr/4) 

+ İşte onlar, Rablerinden gelen bir hidayet üzeredirler ve 

kurtuluşa erenler de ancak onlardır.(2. Bakara Sûr/5) 

 

+ Sizden, hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü meneden bir 

topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.(3. Ali İmran 

Sûr/104) 

 

+ Ey iman edenler! Allah'tan korkun. O'na yaklaşmaya yol 

arayın ve yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz.(5. Maide 

Sûr/35) 

 

+ O gün tartı haktır. Kimin (sevap) tartıları ağır gelirse, işte 

onlar kurtuluşa erenlerdir. (7. Araf Sûr/8) 

 

+ Ey Adem oğulları! Size kendi içinizden âyetlerimi anlatacak 

peygamberler gelir de kim (onlara karşı gelmekten) sakınır ve 

kendini ıslah ederse, onlara korku yoktur ve onlar 

üzülmeyeceklerdir.(7. Araf Sûr/35) 
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+ ........O Peygamber'e inanıp ona saygı gösteren, ona yardım 

eden ve onunla birlikte gönderilen nûr'a (Kur'an'a) uyanlar var 

ya, işte kurtuluşa erenler onlardır.(7. Araf Sûr/157) 

 

+ İman edip de hicret edenler ve Allah yolunda mallarıyla, 

canlarıyla cihad edenler, rütbe bakımından Allah katında daha 

üstündürler. Kurtuluşa erenler de işte onlardır.(9. Tövbe 

Sûr/20) 

+ Ey iman edenler! Rükû edin; secdeye kapanın; Rabbinize 

ibadet edin; hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.(22. Hac Sûr/77) 

 

23.Müminun Sûresi/ 

1. Mü'minler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir 

2. Onlar ki, namazlarında derin saygı içindedirler 

3. Onlar ki, faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler 

4. Onlar ki, zekatı öderler 

5. Onlar ki, ırzlarını korurlar 

6. Ancak eşleri ve ellerinin altında bulunan cariyeleri bunun 

dışındadır. Onlarla ilişkilerinden dolayı kınanmazlar 

7. Kim bunun ötesine geçmek isterse, işte onlar haddi 

aşanlardır 

8. Yine onlar ki, emanetlerine ve verdikleri sözlere riâyet 

ederler 

9. Onlar ki, namazlarını kılmağa devam ederler 

10. İşte bunlar varis olanların ta kendileridir 
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11. Onlar Firdevs cennetlerine varis olurlar. Onlar orada ebedî 

kalacaklardır. (23. Müminun Sûr/1- 11) 

 

+ O halde sen, akrabaya, yoksula, yolda kalmışa hakkını ver. 

Allah'ın rızasını isteyenler için bu, en iyisidir. İşte onlar 

kurtuluşa erenlerdir.(30. Rum Sûr/38) 

 

+ Arınan ve Rabbinin adını anıp, namaz kılan kimse mutlaka 

kurtuluşa erer. (87. Ala Sûr/14,15) 

 

90.Beled Sûr/ 

12. Sarp yokuşun ne olduğunu sen ne bileceksin? 

13. O tutsak bir boynu çözmek(köle azat etmek) tir 

14. 15. 16. Yahut şiddetli bir açlık gününde kendisiyle yakınlığı 

olan bir yetimi, yahut yerde sürünen bir yoksulu doyurmaktır 

17. 18. Sonra da iman edenlerden olup birbirine sabrı tavsiye 

edenlerden, birbirine merhameti tavsiye edenlerden olanlar var 

ya, işte onlar Ahiret mutluluğuna erenlerdir.(90. Beled Sûr/12- 

18) 

 

+ Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip ona kötülük 

duygusunu ve takvasını (kötülükten sakınma yeteneğini) ilham 

edene andolsun ki, nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir.(91. 

Şems Sûr/7,8,9) 

 

KÖTÜLÜK YAPMAK 
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+ Kim bir iyilik yaparsa ona on katı vardır. Kim de bir kötülük 

yaparsa o da sadece o kötülüğün misliyle cezalandırılır ve 

onlara zulmedilmez.(6. Enam Sûr/160) 

 

+ Kardeşleri, "Yoksa sen, sen Yûsuf musun?" dediler. O da, 

"Ben Yûsuf'um, bu da kardeşim. Allah bize iyilikte bulundu. 

Çünkü, kim kötülükten sakınır ve sabrederse şüphesiz Allah 

iyilik yapanların mükafatını zayi etmez" dedi.(12.Yusuf Sûr/90) 

 

+ Kötü işler yapmak için tuzak kuranlar, Allah'ın kendilerini 

yere geçirmesinden veya (ansızın) bilemeyecekleri bir yerden 

kendilerine azap gelmesinden emin mi oldular? (16.Nahl 

Sûr/45) 

 

+ Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım 

etmeyi emreder; hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, 

düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor (16.Nahl Sûr/90) 

 

+ Kötülüğü, en güzel olan şeyle uzaklaştır. Biz onların 

yakıştırmakta oldukları şeyleri daha iyi biliriz.(23.Müminun 

Sûr/96) 

+ Kötü şeyleri terket.(74. Müddesir Sûr/5) 

 

KÖTÜ (ÇİRKİN) HUY VE LAKAP TAKMAK 
 

+ Ey iman edenler! Bir topluluk bir diğerini alaya almasın. Belki 

onlar kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da diğer kadınları 
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alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Birbirinizi 

karalamayın, birbirinizi (kötü) lakaplarla çağırmayın. İmandan 

sonra fasıklık ne kötü bir namdır! Kim de tövbe etmezse, işte 

onlar zâlimlerin ta kendileridir (49. Hucurat Sûr/11) 

 

+ Yemin edip duran, aşağılık, daima kusur arayıp kınayan, 

durmadan söz taşıyan, iyiliği hep engelleyen, saldırgan, günaha 

dadanmış, kaba saba; bütün bunların ötesinde bir de soysuz 

olan kimseye mal ve oğulları vardır diye, sakın boyun 

eğme.(68.Kalem Sûr/11-14) 

 

KONUŞMADA ÜSLUP 
 

+ Allah kötü sözün açıkça söylenmesini sevmez; ancak 

haksızlığa uğrayan başka. Allah her şeyi işitici ve bilicidir.(4 . 

Nisa Sûr/148) 

 

+ Hiçbir şey hakkında sakın "yarın şunu yapacağım" deme 

+ Ancak, "Allah dilerse yapacağım" de. Unuttuğun zaman 

Rabbini an ve "Umarım Rabbim beni, bundan daha doğru olana 

ulaştırır" de.(18.Kehf Sûr/23-24) 

 

+ Her kim şan ve şeref istiyorsa bilsin ki, şan ve şeref 

bütünüyle Allah'a aittir. Güzel sözler ancak ona yükselir. Salih 

ameli de güzel sözler yükseltir. Kötülükleri tuzak yapanlar var 

ya, onlar için çetin bir azap vardır. İşte onların tuzağı boşa 

çıkar.(35. Fatır Sûr/10) 
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+ Ey iman edenler! Siz başbaşa gizlice konuştuğunuz zaman, 

günah, düşmanlık ve peygambere isyanı konuşmayın. İyilik ve 

takvayı konuşun ve huzuruna toplanacağınız Allah'a karşı 

gelmekten sakının.(58. Mücadele Sûr/9) 

 

+ Şüphesiz biz, vaktiyle "bahçe sahipleri"ne belâ verdiğimiz 

gibi, onlara (Mekkeli inkarcılara) da belâ verdik. Hani o bahçe 

sahipleri, sabah erkenden (fakirler gelmeden) bahçenin 

ürünlerini devşirmeye yemin etmişlerdi 

+ (Bunu tasarlarken) istisna da yapmıyorlardı. ("İnşaallah" 

demiyorlardı.)(68.Kalem Sûr/17-18) 

 

+ Sakın isteyeni azarlama (93. Duha Sûr/10) 

 

KORUYUCU MELEKLER 
 
Onun önünde ve arkasında Allah'ın emriyle onu koruyan 

takipçiler (melekler) vardır.(13. Rad Sûr/11) 
 
 
+ Hiçbir kimse yoktur ki, üzerinde koruyucu 

bulunmasın.(86.Tarık Sûr/4) 

 

LEVH-İ MAHFUZ 
 

+ Gaybın anahtarları yalnızca O'nun katındadır. Onları ancak O 

bilir. Karada ve denizde olanı da bilir. Hiçbir yaprak düşmez ki 
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onu bilmesin. Yerin karanlıklarında da hiçbir tane, hiçbir yaş, 

hiçbir kuru şey yoktur ki apaçık bir kitapta (Allah'ın bilgisi 

dâhilinde, Levh-i Mahfuz'da) olmasın.(6.En’am Sûr/58) 

 

+  (Ey Muhammed!) Sen hangi işte bulunursan bulun, ona dair 

Kur'an'dan ne okursan oku ve (ey insanlar, sizler de) hangi şeyi 

yaparsanız yapın, siz ona daldığınızda biz sizi mutlaka görürüz. 

Ne yerde, ne de gökte, zerre ağırlığınca, (hatta) bu zerreden 

daha küçük veya daha büyük olsun, hiçbir şey Rabbinden uzak 

(ve gizli) olmaz; hepsi muhakkak apaçık bir kitapta (Levh-i 

Mahfuz´da yazılı)dır.(10.Yunus Sûr/61) 

 

+ Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki, rızkı Allah'a ait olmasın. 

Her birinin (dünyada) duracakları yeri de, (öldükten sonra) 

emaneten konulacakları yeri de O bilir. Bunların hepsi açık bir 

kitapta (Levh-i Mahfuz'da yazılı)dır.(11.Hud Sûr/6) 

 

+ Allah, dilediğini siler, dilediğini de sabit kılıp bırakır. Ana kitap 

(Levh-i Mahfuz) O'nun yanındadır.(13.Rad Sûr/39) 

 

+ Biz bir âyeti değiştirip yerine başka bir âyet getirdiğimiz 

zaman -ki Allah, neyi indireceğini gayet iyi bilir- onlar 

Peygamber'e, "Sen ancak uyduruyorsun" derler. Hayır, onların 

çoğu bilmezler.(16.Nahl Sûr/101) 

 

+ Ne kadar memleket varsa hepsini kıyamet gününden önce ya 

helâk edeceğiz, ya da şiddetli bir azapla cezalandıracağız. İşte 
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bu, Kitap'ta (Levh-i Mahfuz'da) yazılmış bulunuyor(17.İsra 

Sûr/58) 

 

+ İnsanlar (başlangıçta tevhit inancına bağlı) tek bir ümmet 

idiler; sonra ayrılığa düştüler. Eğer (azabın ertelenmesiyle ilgili 

olarak ezelde) Rabbinden bir söz geçmiş olmasaydı, ayrılığa 

düştükleri hususlarda aralarında derhal hüküm verilir (işleri 

bitirilir)di.(19.Yunus Sûr/19) 

 

+ Rabbin tarafından daha önce söylenmiş bir hüküm ve 

belirlenmiş bir süre olmasaydı, onlar da hemen 

cezalandırılırlardı.(20.Ta-Ha Sûr/129) 

 

+ Bilmez misin ki, kuşkusuz Allah gökte ve yerde ne varsa 

hepsini bilir. Kuşkusuz bunların hepsi bir kitapta (Levh-i 

Mahfuz'da)dır. Şüphesiz bu, Allah'a göre çok kolaydır.(22.Hac 

Sûr/70) 

 

+Gökte ve yerde gâib (gizli) hiçbir şey yoktur ki apaçık bir 

Kitap'ta (Levh-i Mahfuz'da) olmasın.(27.Neml Sûr/75) 

 

+ Senden azabın çabucak gelmesini istiyorlar. (Hikmet gereği) 

belirlenmiş bir süre olmasaydı, azap onlara mutlaka gelirdi. 

Onlar farkında değillerken kendilerine ansızın elbette 

gelecektir.(29.Ankebut Sûr/53) 
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+ ………. Ne göklerde ve ne de yerde zerre ağırlığında bir şey 

bile O'ndan gizli kalmaz. Bundan daha küçük ve daha büyük ne 

varsa, hepsi apaçık bir kitaptadır."(34.Sebe Sûr/3) 

 

+ Allah sizi önce topraktan, sonra da az bir sudan (meniden) 

yarattı. Sonra sizi (erkekli dişili) eşler yaptı. Allah'ın ilmine 

dayanmadan hiçbir dişi ne hamile kalır ne de doğurur. Herhangi 

bir kimseye uzun ömür verilmez, yahut ömrü kısaltılmaz ki bu 

bir kitapta (Levh-i Mahfuz'da yazılı) olmasın. Şüphesiz bu 

Allah'a kolaydır.(35. Fatır Sûr/11) 

 

+ Şüphesiz biz, ölüleri mutlaka diriltiriz. Onların yaptıklarını ve 

bıraktıkları eserlerini yazarız. Biz, her şeyi apaçık bir kitapta 

(Levh-i Mahfuz'da) bir bir kaydetmişizdir.(36.Yasin Sûr/12) 

 

+ İşledikleri her şey ise kitaplarda kayıtlıdır 

+ Küçük, büyük her şey satır satır yazılmıştır(54.Kamer Sûr/52-

53) 

 

+ Yeryüzünde ve kendi nefislerinizde uğradığınız hiçbir musibet 

yoktur ki, biz onu yaratmadan önce, bir kitapta (Levh-i 

Mahfuz'da) yazılmış olmasın. Şüphesiz bu, Allah'a göre 

kolaydır.(57.Hadid Sûr/22) 

 

+ Biz ise, her şeyi bir kitapta (Levh-i Mahfûz'da) tamamiyle 

sayıp tespit ettik. (78.Nebe Sûr/29) 
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MABET (KABE) 
 

+ Biz, Beyt'i (Kâbe'yi) insanlara toplanma mahalli ve güvenli bir 

yer kıldık. Siz de İbrahim'in makamından bir namaz yeri edinin 

(orada namaz kılın). İbrahim ve İsmail'e: Tavaf edenler, 

ibadete kapananlar, rükû ve secde edenler için Evim'i temiz 

tutun, diye emretmiştik.(2. Bakara Sûr/125) 
 
+ Şüphesiz, insanlar için kurulan ilk ibadet evi, elbette 

Mekke'de, âlemlere rahmet ve hidayet kaynağı olarak kurulan 

Kâ'be'dir.(3.Al-i mİmran Sûr/96) 

 

+ Onda apaçık deliller, Makam-ı İbrahim vardır. Oraya kim 

girerse, güven içinde olur. Yolculuğuna gücü yetenlerin 

haccetmesi, Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkâr 

ederse (bu hakkı tanınmazsa), şüphesiz Allah bütün âlemlerden 

müstağnidir. (Kimseye muhtaç değildir, her şey ona muhtaçtır.) 

(3.Ali İmran Sûr/97) 

 

+ Ey iman edenler! Allah'a ortak koşanlar ancak bir pislikten 

ibarettir. Artık bu yıllarından sonra, Mescid-i Haram'a 

yaklaşmasınlar. Eğer yoksulluktan korkarsanız, Allah dilerse 

lütfuyla sizi zengin kılar. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, 

hüküm ve hikmet sahibidir.(9.Tövbe Sûr/28) 

 

MERHAMET EDİLMESİ 
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+ İşte bu (Kur'an), bizim indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. 

Buna uyun ve Allah'tan korkun ki size merhamet edilsin.(6. 

En’am Sûr/155) 

 

+ Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki size 

merhamet edilsin.(7.Araf Sûr/204) 

 

+ Namazı kılın; zekâtı verin; Peygamber'e itaat edin ki 

merhamet göresiniz.(24. Nur Sûr/56) 

 

MESCİTLER 
 

+ Allah'ın mescitlerinde onun adının anılmasını yasak eden ve 

onların yıkılması için çalışandan kim daha zalimdir. Böyleleri 

oralara (eğer girerlerse) ancak korka korka girebilmelidirler. 

Bunlar için dünyada rezillik, ahirette de büyük bir azap 

vardır.(2.Bakara Sûr/114) 

 

+ Ey Ademoğulları! Her mescitde ziynetinizi takının (güzel ve 

temiz giyinin). Yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü o, israf 

edenleri sevmez.(7.Araf Sûr/31) 

 

+ Allah'a ortak koşanların, inkârlarına bizzat kendileri şahitlik 

edip dururken, Allah'ın mescitlerini imar etmeleri düşünülemez. 

Onların bütün amelleri boşa gitmiştir. Onlar ateşte ebedî 

kalacaklardır.(9.Tövbe Sûr/17) 
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+ Allah'ın mescitlerini, ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, 

namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve Allah'tan başkasından 

korkmayan kimseler imar eder. İşte onların doğru yolu 

bulanlardan olmaları umulur. (9.Tövbe Sûr/18) 

 

+ Bir de zararlı faaliyetlerde bulunmak, küfre yardım etmek, 

mü'minler arasına ayrılık sokmak için ve öteden beri Allah ve 

Resûlüne karşı savaşanlara üs olsun diye bir mescit yapanlar 

vardır. Bunlar, "Bizim iyilikten başka hiçbir kasdımız yok" diye 

de mutlaka yemin ederler. Ama Allah şâhitlik eder ki bunlar 

mutlaka yalancıdırlar 

+ Onun içinde asla namaz kılma. İlk günden temeli takva 

(Allah'a karşı gelmekten sakınmak) üzerine kurulan mescit 

(Kuba mescidi), içinde namaz kılmana elbette daha layıktır. 

Orada temizlenmeyi seven adamlar vardır. Allah da tertemiz 

onları sever(9.Tövbe Sûr/107-108) 

 

+ Onlar, haksız yere, sırf, "Rabbimiz Allah'tır" demelerinden 

dolayı yurtlarından çıkarılmış kimselerdir. Eğer Allah'ın, 

insanların bir kısmını bir kısmıyla defetmesi olmasaydı, içlerinde 

Allah'ın adı çok anılan manastırlar, kiliseler, havralar ve 

mescitler muhakkak yerle bir edilirdi. Şüphesiz ki Allah kendi 

dinine yardım edene mutlaka yardım eder. Şüphesiz ki Allah 

çok kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir.(22.Hac Sûr/40) 

 

+ "Şüphesiz mescitler, Allah'ındır. O halde, Allah ile birlikte hiç 

kimseye kulluk etmeyin.(72.Cin Sûr/18) 
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MİRAÇ OLAYI 
 

+ Kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu 

(Muhammed'i) bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini 

bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı 

yücedir. Hiç şüphesiz o, hakkıyla işitendir, hakkıyla 

görendir817.İsra Sûr/1) 

 

+ Andolsun ki, o, Cebrail'i bir başka inişte daha (aslî suretiyle) 

görmüştü 

+ Sidretü'l Müntehâ'nın yanında 

+ Me'va cenneti onun (Sidre'nin) yanındadır 

+ O zaman Sidre'yi kaplayan kaplamıştı 

+ Göz (gördüğünden) şaşmadı ve (onu) aşmadı 

+ Andolsun, o, Rabbinin en büyük alametlerinden bir kısmını 

gördü.(54.Necm Sûr/13,14,15,16,17,18) 

 

MİRASIN TAKSİMİ 
 

+ Allah size, çocuklarınız (ın alacağı miras) hakkında, erkeğe iki 

dişinin payı kadarını emreder. (Çocuklar sadece) ikiden fazla kız 

iseler, (ölenin geriye) bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer kız 

bir ise (mirasın) yarısı onundur. Ölenin çocuğu varsa, geriye 

bıraktığı maldan, ana babasından her birinin altıda bir hissesi 

vardır. Eğer çocuğu yok da (yalnız) ana babası ona varis 

oluyorsa, anasına üçte bir düşer. Eğer kardeşleri varsa anasının 
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hissesi altıda birdir. (Bu paylaştırma, ölenin) yapacağı 

vasiyetten ya da borcundan sonradır. Babalarınız ve 

oğullarınızdan, hangisinin size daha faydalı olduğunu 

bilemezsiniz. Bunlar, Allah tarafından farz kılınmıştır. Şüphesiz 

Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. (4.Nisa 

Sûr/11) 

 

+ Eğer çocukları yoksa, karılarınızın geriye bıraktıklarının yarısı 

sizindir. Eğer çocukları varsa, bıraktıklarının dörtte biri sizindir. 

(Bu paylaştırma, ölen karılarınızın) yaptıkları vasiyetlerin yerine 

getirilmesi, yahut borçlarının ödenmesinden sonradır. Eğer sizin 

çocuğunuz yoksa, bıraktığınızın dörtte biri onlarındır. Eğer 

çocuğunuz varsa bıraktığınızın sekizde biri onlarındır. (Yine bu 

paylaştırma) yaptığınız vasiyetin yerine getirilmesinden, yahut 

borçlarınızın ödenmesinden sonradır. Eğer kendisine varis 

olunan bir erkek veya bir kadının evladı ve babası olmaz ve bir 

erkek veya bir kız kardeşi bulunursa ona altıda bir düşer. Eğer 

(kardeşler) birden fazla olurlarsa, üçte birde ortaktırlar. (Bu 

paylaştırma varislere) zarar vermeksizin yapılan vasiyetin 

yerine getirilmesinden, yahut borcun ödenmesinden sonra 

yapılır. (Bütün bunlar) Allah'ın emridir. Allah hakkıyla bilendir, 

halimdir (hemen cezalandırmaz, mühlet verir.) (4.Nisa Sûr/12) 

 

+ İşte bu (hükümler) Allah'ın koyduğu sınırlarıdır. Kim Allah'a 

ve Peygamberine itaat ederse, Allah onu, içinden ırmaklar akan, 

içinde ebedi kalacakları cennetlere sokar. İşte bu büyük 

başarıdır. (4.Nisa Sûr/13) 
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+ Kim de Allah'a ve Peygamberine isyan eder ve onun koyduğu 

sınırları aşarsa, Allah onu ebedi kalacağı cehennem ateşine 

sokar. Onun için alçaltıcı bir azap vardır. (4.Nisa Sûr/14) 

 

+ Senden fetva istiyorlar. De ki: "Allah size "kelâle" (babasız ve 

çocuksuz kimse)nin mirası hakkında hükmünü açıklıyor: Çocuğu 

olmayan bir kişi ölür de kız kardeşi bulunursa bıraktığı malın 

yarısı onundur. Eğer kız kardeşi ölür ve çocuğu da bulunmazsa, 

erkek kardeş ona varis olur. Eğer kız kardeşler iki iseler, (erkek 

kardeşin) bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer kardeşler erkekli 

kızlı iseler o zaman, (bir) erkeğe, iki kızın hissesi kadar (pay) 

vardır. Sapmayasınız diye Allah size (hükmünü) açıklıyor. Allah 

her şeyi hakkıyla bilendir.(4.Nisa Sûr/176) 

 

MÜNAFIKLIK 
 

Münafıklar, Allah'ı aldatmaya çalışırlar. Allah da onların bu 

çabalarını başlarına geçirir. Onlar, namaza kalktıkları zaman 

tembel tembel kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar ve Allah'ı 

pek az anarlar. (4. Nisa Sûr/142) 

 

+ Onlar küfür ile iman arasında bocalayıp dururlar. Ne bunlara 

(mü'minlere) ne de şunlara (kafirlere) bağlanırlar. Allah kimi 

saptırırsa ona asla bir çıkar yol bulamazsın. (4. Nisa Sûr/143) 
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+ Münafık erkekler ve münafık kadınlar (sizden değil), 

birbirlerindendir. Onlar kötülüğü emreder, iyilikten alıkor ve 

cimrilik ederler. Onlar Allah'ı unuttular. Allah da onları unuttu! 

Çünkü münafıklar fâsıkların kendileridir.(9. Tövbe Sûr/67) 

 

+ Allah erkek münafıklara da kadın münafıklara da kâfirlere de 

içinde ebedî kalacakları cehennem ateşini vâdetti. O, onlara 

yeter. Allah onlara lânet etmiştir! Onlar için devamlı bir azap 

vardır.(9. Tövbe Sûr/68) 

 

+ Onları gördüğün zaman kalıpları hoşuna gider. Konuşurlarsa 

sözlerine kulak verirsin. Onlar sanki elbise giydirilmiş kereste 

gibidirler. Her kuvvetli sesi kendi aleyhlerine sanırlar. Onlar 

düşmandır, onlardan sakın! Allah onları kahretsin! Nasıl da 

(haktan) çevriliyorlar! (63. Münafikun Sûr/4) 

 

+ O münafıklara, "Gelin, Allah'ın Resülü sizin için bağışlama 

dilesin" denildiği zaman başlarını çevirirler ve sen onların 

büyüklük taslayarak uzaklaştıklarını görürsün. (63. Münafikun 

Sûr/5) 

 

+ Onlara bağışlama dilesen de, dilemesen de onlar için birdir. 

Allah onları asla bağışlamayacaktır. Çünkü Allah, fasıklar 

topluluğunu doğru yola iletmez.(63. Münafikun Sûr/6) 

 

MUSİBETLER (ŞER- KÖTÜLÜK) 
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+ Yoksa siz, sizden öncekilerin başına gelenler, sizin de başınıza 

gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Peygamber ve 

onunla beraber mü'minler, "Allah'ın yardımı ne zaman?" diyecek 

kadar darlığa ve zorluğa uğramışlar ve sarsılmışlardı. İyi bilin 

ki, Allah'ın yardımı pek yakındır.(2.Bakara Sûr/214) 

 

+ Onların (müşriklerin) başına (Bedir'de) iki mislini getirdiğiniz 

bir musibet (Uhud'da) sizin başınıza geldiğinde, "Bu nereden 

başımıza geldi?" dediniz, öyle mi? De ki: "O (musibet), 

kendinizdendir." Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. 

(3.Al-i İmran Sûr/165) 

 

+ İki birliğin karşılaştığı gün sizin başınıza gelenler, ancak 

Allah'ın dilemesiyle olmuştur ki, bu da, müminleri ayırdetmesi 

ve münafıkları ortaya çıkarması için idi. Bunlara: "Gelin, Allah 

yolunda çarpışın; ya da savunma yapın" denildiği zaman, 

"Harbetmeyi bilseydik, elbette sizin peşinizden gelirdik" dediler. 

Onlar o gün, imandan çok, kâfirliğe yakın idiler. Ağızlarıyla, 

kalplerinde olmayanı söylüyorlardı. Halbuki Allah, onların 

içlerinde gizlediklerini daha iyi bilir.(3. Ali İmran Sûr/166, 167) 

 

+ Andolsun, senden önce bir takım ümmetlere de peygamberler 

gönderdik. (Peygamberlerini dinlemediler.) Sonunda, 

yalvarsınlar da tövbe etsinler diye onları şiddetli yoksulluk ve 

darlıklarla yakaladık.(6. En’am Sûr/42) 
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+ De ki: "O size üstünüzden (gökten) veya ayaklarınızın 

altından (yerden) bir azap göndermeğe, ya da sizi grup grup 

birbirinize düşürmeğe ve kiminizin şiddetini kiminize tattırmaya 

gücü yetendir." Bak, anlasınlar diye, âyetleri değişik biçimlerde 

nasıl açıklıyoruz.  (6.En’am Sûr/65) (NOT: Deprem,yıldırım,sel 

felâketi) 

 

+ Biz hangi ülkeye bir peygamber gönderdiysek, ora halkını, 

(peygambere baş kaldırdıklarından ötürü bize) yalvarıp 

yakarsınlar diye mutlaka yoksulluk ve darlıkla sıkmışızdır.(7. 

Araf Sûr/94) 

 

+ Biz de ayrı ayrı mucizeler olarak onların üzerine tufan, 

çekirge, haşere, kurbağalar ve kan gönderdik; yine de büyüklük 

tasladılar ve günahkâr bir kavim oldular. (7.Araf Sûr/133) 

+ Azap üzerlerine çökünce, "Ey Musa! sana verdiği söz 

hürmetine, bizim için Rabbine dua et; eğer bizden azabı 

kaldırırsan, mutlaka sana inanacağız ve muhakkak 

İsrailoğullarını seninle göndereceğiz" dediler. (7.Araf Sûr/134) 

+ Biz, ulaşacakları bir müddete kadar onlardan azabı kaldırınca 

hemen sözlerinden dönüverdiler. (7.Araf Sûr/135) 

+ Biz de âyetlerimizi yalanlamaları ve onlardan gafil kalmaları 

sebebiyle kendilerinden intikam aldık ve onları denizde boğduk. 

(7.Araf Sûr/136) 
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+ De ki: "Bizim başımıza ancak, Allah'ın bizim için yazdığı 

şeyler gelir. O, bizim yardımcımızdır. Öyleyse mü'minler, yalnız 

Allah'a güvensinler."(9.Tövbe Sûr/51) 

 

+ Görmüyorlar mı ki, onlar her yıl bir veya iki kere belâya 

çarptırılıp imtihan ediliyorlar. Sonra ne tövbe ederler, ne de 

ibret alırlar.(9.Tövbe Sûr/126) 

 

+ Halkı iyi olduğu halde Rabbin, haksızlıkla memleketleri helâk 

etmez.(11. Hud Sûr/117) 

 

+ "Yavrum! Namazı dosdoğru kıl. İyiliği emret. Kötülükten 

alıkoy. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar 

kesin olarak emredilmiş işlerdendir."(31.Lokman Sûr/17) 

 

+ Andolsun, dönsünler diye biz onlara (ahiretteki) en büyük 

azaptan önce (dünyadaki) yakın azabı elbette 

tattıracağız.(32.Secde Sûr/21) 

 

+ Başınıza her ne musibet gelirse kendi yaptıklarınız 

yüzündendir. O, yine de çoğunu affeder.(42.Şura Sûr/30) 

 

 + Onlara gösterdiğimiz her bir mucize önceki benzerinden daha 

büyüktü. Doğru yola dönsünler diye, onları azaba 

uğrattık.(43.Zuhruf.Sûr/48) 
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+ Yeryüzünde ve kendi nefislerinizde uğradığınız hiçbir musibet 

yoktur ki, biz onu yaratmadan önce, bir kitapta (Levh-i 

Mahfuz'da) yazılmış olmasın. Şüphesiz bu, Allah'a göre kolaydır. 

(57.Hadid Sûr/22) 

 

+ Allah'ın izni olmaksızın hiçbir musibet başa gelmez. Kim 

Allah'a inanırsa, Allah onun kalbini doğruya iletir. Allah her şeyi 

hakkıyla bilendir.(64.Teğabün Sûr/11 

 

69.Hakka Sûr/ 

4. Semûd ve Âd kavimleri, yüreklerini hoplatacak olan büyük 

felaketi (Kıyameti) yalanladılar 

5. Semûd kavmi korkunç bir sarsıntı ile helâk edildi 

6. Âd kavmine gelince onlar da uğultulu ve dondurucu şiddetli 

bir rüzgarla helak edildi 

7. Allah onu kesintisiz olarak yedi gece, sekiz gün onların 

üzerine musallat etti. Öyle ki (eğer orada olsaydın), o kavmi, içi 

boş hurma kütükleri gibi oracıkta yere serilmiş halde görürdün 

8. Şimdi onlardan geri kalan bir şey görüyor musun? 

9. Firavun, ondan öncekiler ve yerle bir olan şehirler (halkı olan 

Lût kavmi) hep o suçu işlediler 

10. Öyle ki Rablerinin elçilerine karşı geldiler. Bunun üzerine 

Allah da onları gittikçe artan bir azap ile yakaladı.(69. Hakka 

Sûr/4-10) 

 

MÜ’MİNİN ÖZELLİĞİ 
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+ Sizden, hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men 

eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır. 

(3.Al-i İmran Sûr/194) 

 

+ Siz, insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği 

emreder, kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz. Kitap 

ehli de inansalardı elbette kendileri için hayırlı olurdu. Onlardan 

iman edenler de var. Ama pek çoğu fasık kimselerdir. (3.Al-i 

İmran Sûr/110) 

 

+ Hani sizden iki takım (paniğe kapılarak) çözülmeye yüz 

tutmuştu. Halbuki Allah onların yardımcısı idi. Mü'minler, yalnız 

Allah'a tevekkül etsinler. (3.Al-i İmran Sûr/122) 

 

+ Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, 

öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir. Allah iyilik edenleri 

sever.(3.Al-i İmran Sûr/134) 

 

+ Mü'minler ancak o kimselerdir ki; Allah anıldığı zaman kalpleri 

ürperir. Onun âyetleri kendilerine okunduğu zaman (bu) onların 

imanlarını artırır. Onlar sadece Rablerine güvenip dayanırlar( 

tevekkül ederler).(8.Enfal Sûr/2) 

 

+ Onlar namazı dosdoğru kılan, kendilerine rızık olarak 

verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayan kimselerdir. 

(8.Enfal Sûr/3) 

 



 243

+ İşte onlar gerçek mü'minlerdir. Onlara, Rableri katında 

yüksek dereceler, bol bağışlanma ve sonsuz nimet (cennet) 

vardır. (8.Enfal Sûr/4) 

 

+ İman edip de Allah yolunda hicret ve cihad edenler, 

(muhacirleri) barındıran ve yardım edenler var ya, işte gerçek 

müminler onlardır. Onlar için mağfiret ve bol rızık vardır. 

(8.Enfal Sûr/74) 

 

+ Mü'min erkekler ve mü'min kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. 

İyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar. Namazı dosdoğru kılar, 

zekâtı verirler. Allah'a ve Resûlüne itaat ederler. İşte bunlara 

Allah merhamet edecektir. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, 

hüküm ve hikmet sahibidir.(9.Tövbe Sûr/71) 

 

+ Allah, mü'min erkeklere ve mü'min kadınlara, ebedî olarak 

kalacakları, içinden ırmaklar akan cennetler ve Adn 

cennetlerinde çok güzel köşkler va'detti. Allah'ın rızası ise, 

bunların hepsinden daha büyüktür. İşte bu büyük 

başarıdır.(9.Tövbe Sûr/72) 

 

+ Şüphesiz Allah, mü'minlerden canlarını ve mallarını, 

kendilerine vereceği cennet karşılığında satın almıştır. Artık, 

onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve ölürler. Allah bunu 

Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da kesin olarak va'detmiştir. Kimdir 

sözünü Allah'tan daha iyi yerine getiren? O halde, yapmış 
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olduğunuz bu alışverişten dolayı sevinin. İşte asıl bu büyük 

başarıdır. .(9.Tövbe Sûr/111) 

 

+ Bunlar, tövbe edenler, ibâdet edenler, hamd, edenler, oruç 

tutanlar, rükû' ve secde edenler, iyiliği emredip kötülükten 

alıkoyanlar ve Allah'ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlardır. 

Mü'minleri müjdele.(9.Tövbe Sûr/112) 

 

+ Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar ve kendilerine 

verdiğimiz rızıktan (Allah için) gizli ve açık sarfedenler, asla 

zarara uğramayacak bir kazanç umabilirler.(35. Fatır Sûr/29) 

 

+"Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır" deyip sonra da dosdoğru 

olanlara hiçbir korku yoktur, onlar üzülmeyecekler de. .(46. 

Ahkaf Sûr/13) 

+ Onlar cennetliklerdir. Yapmakta olduklarına karşılık, orada 

sürekli kalacaklardır.(46. Ahkaf Sûr/14) 

 

+ Mü'minler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını 

düzeltin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet 

edilsin.(49.Hucurat Sûr/10) 

 

+ Ey iman edenler! Bir topluluk bir diğerini alaya almasın. Belki 

onlar kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da diğer kadınları 

alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Birbirinizi 

karalamayın, birbirinizi (kötü) lakaplarla çağırmayın. İmandan 
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sonra fasıklık ne kötü bir namdır! Kim de tövbe etmezse, işte 

onlar zâlimlerin ta kendileridir.(49.Hucurat Sûr/11) 

 

+ Ey iman edenler! Zannın birçoğundan sakının. Çünkü zannın 

bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetlerini 

araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz 

ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan 

tiksindiniz! Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah 

tövbeyi çok kabul edendir, çok merhamet edendir.(49.Hucurat 

Sûr/12) 

 

+ Onlar, ufak tefek kusurları dışında, büyük günahlardan ve 

çirkin işlerden uzak duran kimselerdir. Şüphesiz Rabbin, 

bağışlaması çok geniş olandır. Sizi, topraktan yarattığında da ve 

analarınızın karnında ceninler iken de, en iyi bilendir. Bunun için 

kendinizi temize çıkarmayın. Çünkü O, Allah'a karşı gelmekten 

sakınanları en iyi bilendir.(53.Necm Sûr/32) 

 

+ Mü'min erkeklerle mü'min kadınların nurlarının, önlerinde ve 

sağlarında koştuğunu göreceğin gün kendilerine şöyle denir: 

"Bugün size müjdelenen şey içlerinden ırmaklar akan, ebedi 

olarak kalacağınız cennetlerdir." İşte bu büyük 

başarıdır.(57.Hadid Sûr/12) 

 

+ Ey iman edenler! Allah'a içtenlikle tövbe edin. Belki Rabbiniz 

sizin kötülüklerinizi örter ve peygamberi ve onunla birlikte iman 

edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi, içlerinden ırmaklar 



 246

akan cennetlere sokar. Onların nurları önlerinden ve 

sağlarından aydınlatır, gider. "Ey Rabbimiz! nûrumuzu bizim için 

tamamla, bizi bağışla; çünkü senin her şeye hakkıyla gücün 

yeter" derler.(66.Tahrim Sûr/8) 

 

(70). Meariç Sûr/ 

23.Onlar, namazlarına devam eden kimselerdir 

 

24,Onlar, mallarında; isteyenler ve (isteyemeyip) mahrum 

kalanlar için belli bir hak bulunan kimselerdir 

25. Onlar ceza gününü tasdik eden kimselerdir 

 

26. Onlar, Rablerinin azabından korkan kimselerdir 

 

27. Çünkü, Rablerinin azabından emin olunamaz 

 

28. Onlar, mahrem yerlerini koruyan kimselerdir 

 

29. Ancak eşleri, yahut sahip oldukları cariyeleri başka. Çünkü 

nlar (eşleri ve cariyeleri ile olan ilişkileri konusunda) 

kınanmazlar 

 

30. Kim bunun ötesini isterse, işte onlar sınırı aşan kimselerdir 

 

31. Onlar, emanetlerini ve verdikleri sözü gözeten kimselerdir 

 

32. Onlar, şahitliklerini dosdoğru yapan kimselerdir 
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33. Onlar namazlarını titizlikle koruyan kimselerdir 

 

34. İşte onlar cennetlerde ikram göreceklerdir.(70.Meariç 

Sûr/23-34) 

NAKİL VASITALARI 
 
+ Bu hayvanlar sizin ağırlıklarınızı, ancak güçlüklere katlanarak 

varabileceğiniz bir memlekete taşırlar. Şüphesiz Rabbiniz çok 

şefkatli, pek merhametlidir.(16. Nahl Sûr/7) 

 
+ Atları, katırları ve eşekleri binmeniz ve (gözlere) zinet olsun 

diye (yarattı). Allah şu anda bilemeyeceğiniz daha nice (nakil 

vasıtaları) yaratır.(16. Nahl Sûr/8) 

 

+ Biz, hakikaten insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık. Onları, 

(çeşitli nakil vasıtaları ile) karada ve denizde taşıdık; 

kendilerine güzel güzel rızıklar verdik; yine onları, 

yarattıklarımızın birçoğundan cidden üstün kıldık.(17.İsra 

Sûr/70) 

 

+ Onların zürriyetlerini dopdolu bir gemide taşımamız da onlar 

için büyük bir ibrettir.  

+ Onlar için, bunun gibi binecekleri başka şeyler de 

yarattık.(36. Yasin Sûr/41,42) 
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+ Onlarda sizin için daha nice faydalar vardır. Gönüllerinizdeki 

bir arzuya, onlara binerek ulaşırsınız. Onların ve gemilerin 

üstünde taşınırsınız.(40.Mü’min Sûr/80) 

 

+ Bütün çiftleri O yaratmıştır. Ve size bineceğiniz gemiler ve 

hayvanlar vâr etti.(43. Zuhruf Sûr/12) 

 

NAMAZ KILMAK 
 

+ Sabrederek ve namaz kılarak (Allah'tan) yardım dileyin. 

Şüphesiz namaz, Allah'a derinden saygı duyanlardan başkasına 

ağır gelir.(2.Bakara Sûr/45) 

 

+ Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan 

yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle 

beraberdir.(2.Bakara Sûr/153) 

 

+ Ey iman edenler! Sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar, 

bir de -yolcu olmanız durumu müstesna- cünüp iken 

yıkanıncaya kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olur veya 

yolculukta bulunursanız, veyahut biriniz abdest bozmaktan 

gelince ya da eşlerinizle cinsel ilişkide bulunup, su da 

bulamazsanız o zaman temiz bir toprağa yönelip, (niyet ederek 

onunla) yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin. Şüphesiz Allah çok 

affedicidir, çok bağışlayıcıdır.(4.Nisa Sûr/43) 
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+ Namazı kıldınız mı, gerek ayakta, gerek otururken ve gerek 

yan yatarak hep Allah'ı anın. Güvene kavuştunuz mu namazı 

tam olarak kılın. Çünkü namaz, mü'minlere belirli vakitlere bağlı 

olarak farz kılınmıştır.(4.Nisa Sûr/103) 

 

+ Bir de, bize, "Namazı dosdoğru kılın ve Allah'a karşı 

gelmekten sakının" diye emrolundu. O, huzurunda 

toplanacağınız Allah'tır.(6.Enam Sûr/72) 

 

+ Ey Ademoğulları! Her mescitde ziynetinizi takının (güzel ve 

temiz giyinin). Yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü o, israf 

edenleri sevmez.(7 Araf Sûr/31) 

 

+ (Ey Muhammed!) Gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze 

yakın vakitlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. 

Bu, öğüt alanlar için bir öğüttür.(11.Hud Sûr/114) 

 

+ İnanan kullarıma söyle, namazı dosdoğru kılsınlar, hiçbir 

alışveriş ve dostluğun bulunmadığı bir gün gelmeden önce 

kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda 

gizlice ve açıktan harcasınlar.(14.İbrahim Sûr/31) 

 

+ Güneşin zevalinden (öğle vaktinde Batı'ya kaymasından) 

gecenin karanlığına kadar (belli vakitlerde) namazı kıl. Bir de 

sabah namazını kıl. Çünkü sabah namazı şahitlidir.(17.İsra 

Sûr/78) 
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+ Ailene namazı emret; kendin de ona sabırla devam et. 

Senden rızık istemiyoruz; (aksine) biz seni rızıklandırıyoruz. 

Güzel sonuç, takvâ iledir.(20. Tâ- Hâ Sûr/132) 

 

+ Ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin 

ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.(22. Hac Sûr/77) 

 

+ (Ey Muhammed!) Kitaptan sana vahyolunanı oku, namazı da 

dosdoğru kıl. Çünkü namaz, insanı hayasızlıktan ve kötülükten 

alıkor. Allah'ı anmak (olan namaz) elbette en büyük ibadettir. 

Allah yaptıklarınızı biliyor.(29. Ankebut Sûr/45) 

 

+ Haydi siz, akşama ulaştığınızda (akşam ve yatsı vaktinde) 

sabaha kavuştuğunuzda, gündüzün sonunda ve öğle vaktine 

eriştiğinizde Allah'ı tesbih edin (namaz kılın), ki göklerde ve 

yerde hamd O'na mahsustur.(30. Rum Sûr/17) 

 

+ Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin, Resüle itaat edin ki size 

merhamet edilsin.(34.Nur Sûr/56) 

 

+ Arınan ve Rabbinin adını anıp, namaz kılan kimse mutlaka 

kurtuluşa erer.(87.A’lâ Sûr/14-15) 

 

NAMAZ VAKİTLERİ 
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+ (Ey Muhammed!) Gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze 

yakın vakitlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. 

Bu, öğüt alanlar için bir öğüttür.(9)(11.Hud Sûr/114)  

(9) Bu âyet, namaz vakitlerini göstermektedir. Gündüzün iki 

tarafından maksat, güneşin tepe noktasına gelmesinden önceki 

ve sonraki dilimleri demektir. Buna göre sabah namazı 

gündüzün bir tarafında, öğle ve ikindi namazları da öbür 

tarafında olmaktadır. Gecenin gündüze yakın vakitleri ise akşam 

ve yatsı vakitleridir. 

 

+ Güneşin zevalinden (öğle vaktinde Batı'ya kaymasından) 

gecenin karanlığına kadar (belli vakitlerde) namazı kıl. Bir de 

sabah namazını kıl. Çünkü sabah namazı şahitlidir.(14) 

 

(14) Bu âyette, "güneşin zevali", öğle ve ikindi namazlarının, 

"gecenin karanlığı" da akşam ve yatsı namazlarının vaktine 

işaret etmektedir. "Fecr" kelimesi ise sabah namazının vaktini 

belirtmektedir. Tefsir bilginlerinin ifadesine göre sabah 

namazının şahitli oluşu, gece ve gündüz meleklerinin bu 

namazın kılınışında hazır bulunmaları demektir. (17.İsra 

Sûr/78) 

 

+ O hâlde, onların söylediklerine sabret ve güneşin doğuşundan 

ve batışından önce Rabbini hamd ile tespih et. Gece vakitlerinde 

ve gündüzün uçlarında da tespih et ki hoşnut olasın.(20.Ta-ha 

Sûr/130) 
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+ Ey iman edenler! Ellerinizin altında bulunanlar (köleleriniz) ve 

sizden henüz büluğ çağına ermemiş olanlar, günde üç defa; 

sabah namazından önce, öğleyin elbiselerinizi çıkardığınız vakit 

ve yatsı namazından sonra (yanınıza girecekleri zaman) sizden 

izin istesinler. Bu üç vakit sizin soyunup dökündüğünüz 

vakitlerdir. Bu vakitlerin dışında (izinsiz girme konusunda) ne 

size, ne onlara bir günah vardır. Birbirinizin yanına girip 

çıkabilirsiniz. Allah, âyetlerini size işte böylece açıklar. Allah 

hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.( 24. Nur Sûr/58) 

 

+ Haydı siz, akşama girdiğinizde (akşam ve yatsı vaktinde), 

sabaha kavuştuğunuzda,gündüzün sonunda ve öğle vaktine 

eriştiğinizde Allah'ı tespih edin (namaz kılın) ki, göklerde ve 

yerde hamd O'na mahsustur.(30.Rum Sûr/17,18) 

 

+ O halde onların söylediklerine sabret ve güneşin doğuşundan 

önce de, batışından önce de Rabbini hamd ederek tespih 

et.(50.Kaf Sûr/39) 

 

(CENAZE ) NAMAZI 
 
+ Onlardan ölmüş olan hiçbirine asla namaz kılma; onun kabri 

başında da durma! Çünkü onlar, Allah ve Resûlünü inkâr ettiler 

ve fâsık olarak öldüler.(9. Tövbe Sûr/84) 
 

NAMAZI TERK ETMENİN CEZASI 
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+ Onlardan sonra, namazı zayi eden, şehvet ve dünyevi 

tutkularının peşine düşen bir nesil geldi. Onlar bu tutumlarından 

ötürü büyük bir azaba çarptırılacaklardır.(19.Meryem Sûr/59) 

 

+ Ey iman edenler! Mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ı 

anmaktan alıkoymasın. Kim bunu yaparsa işte onlar ziyana 

uğrayanlardır.(63, Münafikun Sûr/9) 

 

NANKÖRLÜK ETMEK 
 

+ İnsanların başına bir sıkıntı gelince, Rablerine yönelerek O'na 

yalvarırlar. Sonra Allah, katından onlara bir rahmet (nimet ve 

bolluk) tattırınca, bakarsınız ki onlardan bir gurup yine 

Rablerine ortak koşuyorlar.(30. Rum Sûr/33) 

 

+ Fakat onlar yüz çevirdiler. Biz de üzerlerine Arim selini 

gönderdik. Onların bahçelerini ekşi meyveli ağaçlar, acı ılgın ve 

biraz da sedir ağacı bulunan iki bahçeye çevirdi 

+ Nimetlere karşı nankörlük etmeleri sebebiyle onları işte böyle 

cezalandırdık. Biz (bu şekilde) ancak nankörleri 

cezalandırırız.(34.Sebe Sûr/16,17) 

 

NEFİS ARZUSU 
 

+…….Nefisler ise kıskançlığa ve bencil tutkulara hazır (elverişli) 

kılınmıştır. Eğer iyilik eder ve Allah'a karşı gelmekten 
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sakınırsanız, şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır.(4.Nisa 

Sûr/128) 

 

+ Derken nefsi onu kardeşini öldürmeye itti de (nefsine uyarak) 

onu öldürdü ve böylece ziyan edenlerden oldu.(5.Maide Sûr/30) 

(Not: Olay Hz.Adem’in iki oğlu arasında geçiyor.) 

 

+ Bir de üzerine, sahte bir kan bulaştırılmış gömleğini getirdiler. 

Yakub dedi ki: "Hayır! Nefisleriniz sizi aldatıp böyle bir işe 

sürükledi. Artık bana düşen, güzel bir sabırdır. Anlattıklarınıza 

karşı yardımı istenilecek de ancak Allah'tır."(12.Yusuf Sûr/18) 

 

+ ( Yusuf)"Ben nefsimi temize çıkarmam, çünkü Rabbimin 

merhamet ettiği hariç, nefis aşırı derecede kötülüğü emreder. 

Şüphesiz Rabbim çok bağışlayandır, çok merhamet edendir" 

dedi.(12.Yusuf Sût/53) 

 

+ "Buna inanmayan ve nefsinin arzusuna uyan kimseler, seni 

ondan (ona hazırlanmaktan) sakın alıkoymasın, sonra helâk 

olursun!"(20.TA-HA Sûr/16) 

 

+ Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen yeri asla 

yaramazsın, boyca da dağlara asla erişemezsin.(17.İsra 

Sûr/37) 

 

+ Kendi nefsinin arzusunu kendisine ilah edineni gördün mü? 

Ona sen mi vekil olacaksın? (25.Furkan Sûr/43) 
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+ De ki: "Eğer doğru söyleyenler iseniz, Allah katından, 

doğruya bu ikisinden (Tevrat ve Kur'an'dan) daha çok ulaştıran 

bir kitap getirin de, ben ona uyayım." (28.Kasas Sûr/49) 

 

+ Eğer (bu konuda) sana cevap veremezlerse bil ki onlar 

sadece kendi nefislerinin arzularına uymaktadırlar. Kim, 

Allah'tan bir yol gösterme olmaksızın kendi nefsinin arzusuna 

uyandan daha sapıktır. Şüphesiz Allah zalimler toplumunu 

doğruya iletmez. (28.Kasas Sûr/50) 

 

+  Ona dedik ki: "Ey Dâvûd! Gerçekten biz seni yeryüzünde 

halife yaptık. İnsanlar arasında hak ile hüküm ver. Nefis 

arzusuna uyma, yoksa seni Allah'ın yolundan saptırır. Allah'ın 

yolundan sapanlar için hesap gününü unutmaları sebebiyle 

şiddetli bir azap vardır." (38. Sad Sûr/26) 

 

+  (Allah şöyle diyecek:) "Hayır, öyle değil! Âyetlerim sana 

geldi de sen onları yalanladın, büyüklük tasladın ve 

inkarcılardan oldun." (39.Zümer Sûr/59) 

 

+ Nefsinin arzusunu ilah edinen, Allah'ın; (halini) bildiği için 

saptırdığı ve kulağını ve kalbini mühürlediği, gözüne de perde 

çektiği kimseyi gördün mü? Şimdi onu Allah'tan başka kim 

doğru yola eriştirebilir? Hâlâ düşünüp ibret almayacak 

mısınız?(45.Casiye Sûr/23) 
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+ Andolsun, insanı biz yarattık ve nefsinin ona verdiği 

vesveseyi de biz biliriz. Çünkü biz ona şah damarından daha 

yakınız.(50. Kaf Sûr/16) 

 

+ O, nefis arzusu ile konuşmaz. (53.Necm Sûr/3) 

 

+ Peygamberi yalanladılar, nefislerinin arzularına uydular. 

Halbuki her iş, (Allah nasıl takdir ettiyse öylece) gerçekleşecek 

(değişmeyecek)tir. (54.Kamer Sûr/3) 

 

+ Elinizden çıkana üzülmeyesiniz ve Allah'ın size verdiği 

nimetlerle şımarmayasınız diye (böyle yaptık.) Çünkü Allah, 

kendini beğenip övünen hiçbir kimseyi sevmez.(57.Hadit 

Sûr/23) 

 

+……………….Kim nefsinin cimriliğinden, hırsından korunursa, işte 

onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.(58.Haşr Sûr/9) 

 

+ O halde, gücünüz yettiği kadar Allah'a karşı gelmekten 

sakının. Dinleyin, itaat edin, kendi iyiliğiniz için harcayın. Kim 

nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerin ta 

kendileridir.(64.Teğabün Sûr/16) 

 

+ Ey örtünüp bürünen (Peygamber!) 

+ Kalk da uyar, 

+ Rabbini yücelt, 

+Nefsini arındır. (74.Müddesir Sûr/1,2,3,4) 
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+ Kim de, Rabbinin huzurunda duracağından korkar ve nefsini 

arzularından alıkoyarsa, şüphesiz, cennet onun sığınağıdır. 

(79.Naziat Sûr/39,40,41) 

 

+ Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip ona kötülük 

duygusunu ve takvasını (kötülükten sakınma yeteneğini) ilham 

edene andolsun ki, nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir. 

+ Onu kötülüklere gömüp kirleten kimse de ziyana 

uğramıştır.(91.Şems Sûr/7,8,9,10) 

 

NİKÂH AKDİ 
 

+ Eğer, (velisi olduğunuz) yetim kızlar (ile evlenip onlar) 

hakkında adaletsizlik etmekten korkarsanız, (onları değil), size 

helâl olan (başka) kadınlardan ikişer, üçer, dörder olmak üzere 

nikâhlayın. Eğer (o kadınlar arasında da) adaletli 

davranmayacağınızdan korkarsanız o takdirde bir tane alın veya 

sahip olduğunuz (cariyeler) ile yetinin. Bu, adaletten 

ayrılmamanız için daha uygundur.(4.Nisa Sûr/3) 

 

+ Kadınlara mehirlerini (bir görev olarak) gönül hoşluğuyla 

verin. Eğer kendi istekleriyle o mehrin bir kısmını size 

bağışlarlarsa, onu da afiyetle yiyin.(4.Nisa Sûr/4) 

+………..Bunların dışında kalanlar ise, iffetli yaşamak ve zina 

etmemek şartıyla mallarınızla (mehirlerini verip) istemeniz size 

helal kılındı. Onlardan (nikahlanıp) faydalanmanıza karşılık sabit 
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bir hak olarak kendilerine mehirlerini verin. Mehir belirlendikten 

sonra, onunla ilgili olarak uzlaştığınız şeyler konusunda size 

günah yoktur. Şüphesiz ki Allah (her şeyi) hakkıyla bilendir, 

hüküm ve hikmet sahibidir.(4.Nisa Sûr/24) 

 

+ Üzerine düşüp uğraşsanız da kadınlar arasında âdil 

davranmaya güç yetiremezsiniz; bâri birisine tamamen kapılıp 

da diğerini askıya alınmış gibi bırakmayın. Eğer arayı düzeltir, 

günahtan sakınırsanız Allah şüphesiz çok bağışlayıcı ve 

esirgeyicidir.(4. Nisa Sûr/129) 

 

ON EMİR 
 

+ (Ey Muhammed!) De ki: "Gelin, Rabbinizin size haram kıldığı 

şeyleri okuyayım: Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anaya 

babaya iyi davranın. Fakirlik endişesiyle çocuklarınızı 

öldürmeyin. Sizi de onları da biz rızıklandırırız. (Zina ve benzeri) 

çirkinliklere, bunların açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Meşrû 

bir hak karşılığı olmadıkça Allah'ın haram (dokunulmaz) kıldığı 

canı öldürmeyin. İşte size Allah bunu emretti ki aklınızı 

kullanasınız."(6.En’am Sûr/151) 

 

+ Rüşdüne erişinceye kadar yetimin malına ancak en güzel 

şekilde yaklaşın. Ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın. Biz 

herkesi ancak gücünün yettiği kadarıyla sorumlu tutarız. (Birisi 

hakkında) konuştuğunuz zaman yakınınız bile olsa adil olun. 
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Allah'a verdiğiniz sözü tutun. İşte bunları Allah size öğüt 

alasınız diye emretti.(6.En’am Sûr/152) 

 

+ İşte bu, benim dosdoğru yolum. Artık ona uyun. Başka 

yollara uymayın. Yoksa o yollar sizi parça parça edip O'nun 

yolundan ayırır. İşte size bunları Allah sakınasınız diye 

emretti.(6.En’am Sûr/153) 

 

ORUÇ İBADETİ 
 

+ Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için 

oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz 

kılındı.(2.Bakara Sûr/183) 

 

+ Oruç, sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta, ya da yolculukta 

olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca 

gücü yetmeyenler ise bir yoksul doyumu fidye verir.(43) 

Bununla birlikte, gönülden kim bir iyilik yaparsa (mesela fidyeyi 

fazla verirse) o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz oruç 

tutmanız sizin için daha hayırlıdır.(2.Bakara Sûr/184) 

 

(43) Ramazan orucu, ergenlik çağına ulaşmış, akıllı her 

Müslüman’a farzdır. Hastalık, yolculuk, kadınlara has özel hâller 

gibi meşru sebeplerle Ramazan ayında oruç tutamayanlar, bu 

oruçları şartların elverişli olduğu başka zamanlarda kaza 

ederler. Mazeretsiz olarak oruç tutmayanlar, büyük günah 

işlemiş olurlar. Aşırı yaşlılar ya da iyileşmez hastalar, bu 
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sebeple oruç tutamazlar ve bu oruçları kaza etmekten de ümit 

keserlerse, oruçsuz geçirilen her gün için bir fidye verirler. 

Fidye tıpkı fıtır sadakası gibi, bir fakiri bir gün doyurmak ya da 

bunun bedelini vermektir 

 

+ (O sayılı günler), insanlar için bir hidayet rehberi, doğru 

yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri 

olarak Kuranın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Öyle ise 

içinizden kim bu aya ulaşırsa, onu oruçla geçirsin. Kim de hasta 

veya yolcu olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde 

tutsun. Allah, size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu da sayıyı 

tamamlamanız ve hidayete ulaştırmasına karşılık Allah'ı 

yüceltmeniz ve şükretmeniz içindir (2.Bakara Sûr/185) 

 

+ Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helal kılındı. 

Onlar, size örtüdürler, siz de onlara örtüsünüz. Allah (Ramazan 

gecelerinde hanımlarınıza yaklaşarak) kendinize zulmetmekte 

olduğunuzu bildi de tövbenizi kabul edip sizi affetti. Artık 

eşlerinize yaklaşın ve Allah'ın sizin için yazıp takdir etmiş 

olduğu şeyi arayın. Şafağın aydınlığı gecenin karanlığından ayırt 

edilinceye (tan yeri ağarıncaya) kadar yiyin, için. Sonra da 

akşama kadar orucu tam tutun. Bununla birlikte siz mescitlerde 

itikafta iken eşlerinize yaklaşmayın. Bunlar, Allah'ın koyduğu 

sınırlardır. Bu sınırlara yaklaşmayın. Allah, kendine karşı 

gelmekten sakınsınlar diye, âyetlerini insanlara böylece açıklar. 

(2.Bakara Sûr/187) 
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ÖFKE 
 
 
+ O takvâ sahipleri ki, bollukta da darlıkta da Allah için 

harcarlar; öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah da 

güzel davranışta bulunanları sever.(3. Ali İmran Sûr/134) 

 

+ Onlar, büyük günahlardan ve hayasızlıktan kaçınırlar; 

kızdıkları zaman da kusurları bağışlarlar.(42. Şura Sûr/37) 

 

ÖĞÜNMEK 
 

+ Ettiklerine sevinen ve yapmadıkları şeylerle övülmeyi seven 

kimselerin, sakın azaptan kurtulacaklarını sanma. Onlar için 

elem dolu bir azap vardır. (3.Ali İmran Sûr/188) 

 

ÖLÇÜ- NİZAM 
 

+ Allah, her dişinin neye gebe olduğunu, rahimlerin artırdığı 

şeyi ve eksilttiği şeyi bilir. Her şey onun katında bir ölçü 

iledir.(13.Rad Sûr/8) 

 

+ O, göklerin ve yeryüzünün mülkü (hükümranlığı) kendisine 

ait olandır. Çocuk edinmemiştir. Mülkünde hiçbir ortağı da 

yoktur. O her şeyi yaratmış ve yarattığı O şeyleri bir ölçüye 

göre takdir etmiştir.(25. Furkan Sûr/2) 
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 + Gerçekten biz, her şeyi bir ölçü ve dengede 

yarattık.(54.Kamer Sûr/49) 

 

+ Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir.(55.Rahman 

Sûr/5) 

 

+…….. Allah, her şeye bir ölçü koymuştur.(65.Talak Sûr/3) 

 

+ Allah onu hangi şeyden yarattı? 

+ Az bir sudan (meniden). Onu yarattı ve ona ölçülü bir şekil 

verdi.(80. Abese Sûr/18,19) 

 

+ Ey insan! Seni yaratan, şekillendirip ölçülü yapan, dilediği bir 

biçimde seni oluşturan cömert Rabbine karşı seni ne 

aldattı?(82. İnfitar Sûr/6,7,8) 

 

+ Ey insan! Seni yaratan, şekillendirip ölçülü yapan, dilediği bir 

biçimde seni oluşturan cömert Rabbine karşı seni ne aldattı? 

(82. İnfitar Sûr/6,7,8) 

 

+ Ölçüde ve tartıda hile yapanların vay haline!(83.Mutahfifin 

Sûf/1) 

 

+ Onlar insanlardan (bir şey) ölçüp aldıkları zaman, tam 

ölçerler. (83.Mutahfifin Sûf/2) 

 

+ O, yaratıp şekillendiren, âhenk veren ve düzene koyandır 
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+ O, (her şeyi) ölçüyle yapıp yönlendirendir.(87.Ala Sûr/2,3) 

 

ÖLÇÜ- TARTI 
 

+ O gün tartı haktır. Kimin (sevap) tartıları ağır gelirse, işte 

onlar kurtuluşa erenlerdir.(7. Araf Sûr/8) 

 

+ Kimin de tartıları hafif gelirse, işte onlar, âyetlerimize karşı 

haksızlık ettiklerinden dolayı kendilerini ziyana sokanlardır. (7. 

Araf Sûr/9) 

 

+ Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı (gönderdik). Dedi ki: Ey 

kavmim! Allah'a kulluk edin, sizin ondan başka tanrınız yoktur. 

Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir; artık ölçüyü, tartıyı tam 

yapın, insanların eşyalarını eksik vermeyin. Düzeltilmesinden 

sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Eğer inananlar iseniz 

bunlar sizin için daha hayırlıdır. .(7. Araf Sûr/85) 

 

+ Kimin de tartıları hafif gelirse, işte onlar, âyetlerimize karşı 

haksızlık ettiklerinden dolayı kendilerini ziyana sokanlardır. (7. 

Araf Sûr/9) 

 

+ "Ey kavmim! Ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın. İnsanların 

eşyalarını (mallarını ve haklarını) eksiltmeyin. Yeryüzünde 

bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın."(11.Hud Sûr/85) 
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+ Ölçtüğünüzde ölçmeyi tam yapın, doğru terazi ile tartın. Bu 

daha hayırlı, sonuç bakımından daha güzeldir.(17.İsra Sûr/35) 

 

+ Biz, kıyamet günü için adalet terazileri kurarız. Artık kimseye, 

hiçbir şekilde haksızlık edilmez. (Yapılan iş,) bir hardal tanesi 

kadar dahi olsa, onu (adalet terazisine) getiririz. Hesap gören 

olarak biz (herkese) yeteriz.(21. Enbiya Sûr/47) 

 

+Sûr'a üfürüldüğü zaman, (işte) o gün ne aralarında soy-sop 

yakınlığı kalacak, ne de birbirlerini arayıp soracaklardır. (23. 

Mü’minun Sûr/101) 
 

 + Artık kimin tartıları ağır gelirse, işte onlar kurtuluşa erenlerin 

ta kendileridir. (23. Mü’minun Sûr/102) 

 

+ Kimlerin de tartıları hafif gelirse, işte onlar da kendilerini 

ziyana uğratanların ta kendileridir. Onlar cehennemde ebedi 

kalacaklardır.(23. Mü’minun Sûr/103) 

 

+ Ölçüyü tam yapın. Eksik verenlerden olmayın." ."(26. Şuara 

Sûr/181) 

+ "Doğru terazi ile tartın." ."(26. Şuara Sûr/182) 

+ "İnsanların mallarını ve haklarını eksiltmeyin. Yeryüzünde 

bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın."(26. Şuara 

Sûr/183) 

+ Ölçüde haddi aşmayın 
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+ Tartıyı adaletle yapın, teraziyi eksik tutmayın.(55. Rahman 

Sûr/8,9) 

 

+ Ölçüde ve tartıda hile yapanların vay haline! .(83. Mutahfifin 

Sûr/1) 

+ Onlar insanlardan (bir şey) ölçüp aldıkları zaman, tam 

ölçerler. (83. Mutahfifin Sûr/2) 

 

+ Fakat, kendileri onlara bir şey ölçüp, yahut tartıp verdikleri 

zaman eksik ölçüp tartarlar.(83. Mutahfifin Sûr/3) 

 

ÖLDÜRMEK (İnsan) 
 

+ Allah'ın âyetlerini inkar edenler, Peygamberleri haksız yere 

öldürenler, insanlardan adaleti emredenleri öldürenler var ya, 

onları elem dolu bir azap ile müjdele.(3.Ali İmran Sûr/21) 

 

+ Bir müminin bir mümini öldürmesi olacak şey değildir. Ancak 

yanlışlıkla olması başka. Kim bir mümini yanlışlıkla öldürürse bir 

mü'min köleyi azad etmesi ve bağışlamadıkları sürece ailesine 

diyet ödemesi gerekir. (Öldürülen kimse) mü'min olur ve 

düşmanınız olan bir topluluktan bulunursa, mü'min bir köle 

azad etmek gerekir. Eğer sizinle kendileri arasında antlaşma 

bulunan bir topluluktan ise ailesine verilecek bir diyet ve 

mü'min bir köle azad etmek gerekir. Bunlara imkan 

bulamayanın, Allah tarafından tövbesinin kabulü için iki ay 
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ardarda oruç tutması gerekir. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve 

hikmet sahibidir. (4.Nisa Sûr/82) 

 

+ Kim bir mümini kasten öldürürse, cezası, içinde ebedi 

kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, lânet etmiş ve 

onun için büyük bir azap hazırlamıştır.(4.Nisa Sûr/93) 

 

+ Haklı bir sebep olmadıkça Allah'ın muhterem kıldığı cana 

kıymayın. Bir kimse zulmen öldürülürse, onun velîsine (hakkını 

alması için) yetki verdik. Ancak bu velî de kısasta ileri gitmesin. 

Zaten (kendisine bu yetki verilmekle) o, alacağını almıştır.(17. 

İsra Sûr/33) 

 

+ Onlar, Allah ile beraber başka bir ilaha kulluk etmeyen, 

haksız yere, Allah'ın haram kıldığı cana kıymayan ve zina 

etmeyen kimselerdir. Kim bunları yaparsa ağır azaba 

uğrar.(25.Furkan Sûr/68) 

 

ÖLÜM (ECEL) VE DİRİLİŞ 
 

+ Yahut altı üstüne gelmiş (ıpıssız duran) bir şehre uğrayan 

kimseyi görmedin mi? O, "Allah, burayı ölümünden sonra nasıl 

diriltecek (acaba)?" demişti. Bunun üzerine, Allah onu öldürüp 

yüzyıl ölü bıraktı, sonra diriltti ve ona sordu: "Ne kadar (ölü) 

kaldın?" O, "Bir gün veya bir günden daha az kaldım" diye 

cevap verdi. Allah şöyle dedi: "Hayır, yüz sene kaldın. Böyle 

iken yiyeceğine ve içeceğine bak, henüz bozulmamış. Bir de 
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eşeğine bak! (Böyle yapmamız) seni insanlara ibret belgesi 

kılmamız içindir. (Eşeğin) kemikler(in)e de bak, nasıl onları bir 

araya getiriyor, sonra onlara nasıl et giydiriyoruz?" Kendisine 

bütün bunlar apaçık belli olunca, şöyle dedi: "Şimdi, biliyorum 

ki; şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter." (2.Bakara 

Sûr/259) 

+ Hiçbir kimse yok ki, ölümü Allah'ın iznine bağlı olmasın. 

(Ölüm), belli bir süreye göre yazılmıştır. Her kim, dünya 

nimetini isterse, kendisine ondan veririz; kim de ahiret sevabını 

isterse, ona da bundan veririz. Biz şükredenleri 

mükâfatlandıracağız.(3. Ali İmran Sûr/145) 

 

+ Sonra o kederin ardından (Allah) üzerinize içinizden bir 

kısmını örtüp bürüyen bir güven, bir uyku indirdi. Bir kısmınız 

da kendi canlarının kaygısına düşmüştü. Allah'a karşı cahiliye 

zannı gibi gerçek dışı zanda bulunuyorlar; "Bu işte bizim hiçbir 

dahlimiz yok" diyorlardı. De ki: "Bütün iş, Allah'ındır." Onlar 

sana açıklayamadıklarını içlerinde saklıyorlar ve diyorlar ki: "Bu 

konuda bizim elimizde bir şey olsaydı burada öldürülmezdik." 

De ki: "Evlerinizde dahi olsaydınız, üzerlerine öldürülmesi 

yazılmış bulunanlar mutlaka yatacakları (öldürülecekleri) 

yerlere çıkıp gideceklerdi. Allah bunu göğüslerinizdekini 

denemek, kalplerinizdekini arındırmak için yaptı. Allah 

göğüslerin özünü (kalplerde olanı) bilir."(3.Ali İmran Sûr/154) 

 

+ Her canlı ölümü tadacaktır. Ancak kıyamet günü 

yaptıklarınızın karşılığı size tastamam verilecektir. Kim 
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cehennemden uzaklaştırılıp cennete sokulursa, gerçekten 

kurtuluşa ermiştir. Dünya hayatı, aldatıcı metadan başka bir 

şey değildir.(3.Ali- İmran Sûr/185) 

 

+ Nerede olursanız olun, sağlam ve tahkim edilmiş kaleler 

içinde bulunsanız bile ölüm size ulaşacaktır. Onlara bir iyilik 

gelirse, "Bu, Allah'tandır" derler. Onlara bir kötülük gelirse, "Bu, 

senin yüzündendir" derler. (Ey Muhammed!) De ki: "Hepsi 

Allah'tandır." Bu topluma ne oluyor ki, neredeyse hiçbir sözü 

anlamıyorlar!(4.Nisa Sur/78) 

 

+ Allah'ın, peygamberleri toplayıp "siz(den sonra davetiniz)e ne 

derece uyuldu?" diyeceği, onların da, "Bizim hiçbir bilgimiz yok. 

Gaybleri hakkıyla bilen ancak sensin" diyecekleri günü 

hatırlayın.(5.Maide Sûr/109) 

 

+ Allah, kıyamet günü şöyle diyecek: "Ey Meryem oğlu İsa! Sen 

mi insanlara, Allah'ı bırakarak beni ve anamı iki ilâh edinin, 

dedin?" İsa da şöyle diyecek: "Seni bütün eksikliklerden uzak 

tutarım. Hakkım olmayan bir şeyi söylemem, benim için söz 

konusu olamaz. Eğer ben onu söylemiş olsaydım, elbette sen 

bunu bilirdin. Sen benim içimde olanı bilirsin, ama ben sende 

olanı bilemem. Şüphesiz ki yalnızca sen gaybları hakkıyla 

bilensin."(5.Maide Sûr/116) 

 

+ "Ben onlara, sadece bana emrettiğin şeyi söyledim: Benim de 

Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin (dedim.) 
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Aralarında bulunduğum sürece onlara şahit (ve örnek) idim. 

Ama beni içlerinden aldığında, artık üzerlerine gözetleyici yalnız 

sen oldun. Sen, her şeye hakkıyla şahitsin."(5.Maide Sûr/117) 

 

+ Sizi bir çamurdan yaratan, sonra ölüm zamanını takdir eden 

ancak O'dur. Bir de O'nun katında muayyen bir ecel (kıyamet 

günü) vardır. Siz hâla şüphe ediyorsunuz..(6.Enam Sûr/2) 

 

+ Her milletin belli bir eceli vardır. Onların eceli geldi mi, ne bir 

an geri kalabilirler, ne de öne geçebilirler.(7.Araf Sûr/34) 

 

+ Onları yeniden diriltip hepsini bir araya toplayacağı gün, sanki 

gündüzün bir saatinden başka kalmamışlar (yeni ayrılmışlar) 

gibi, aralarında tartışırlar. Allah'a kavuşmayı yalan sayanlar, 

ziyana uğramış ve doğru yolu bulamamışlardır.(10.Yunus 

Sûr/45) 

 

+ De ki: "Allah dilemedikçe, ben kendime bile ne bir zarar, ne 

de fayda verme gücüne sahibim. Her milletin bir eceli vardır. 

Onların eceli geldi mi, ne bir an geri kalabilirler ne de öne 

geçebilirler."(10.Yunus Sûr/49) 

 

+ Andolsun, senden önce de peygamberler gönderdik. Onlara 

da eşler ve çocuklar verdik. Allah'ın izni olmadan hiçbir 

peygamber bir mucize getiremez. Her ecelin (vadenin) bir yazısı 

vardır.(13.Rad Sûr/38) 
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+ Allah, dilediğini siler, dilediğini de sabit kılıp bırakır. Ana kitap 

(Levh-i Mahfuz) O'nun yanındadır.(13.Rad Sûr/39) 

 

+ Helâk ettiğimiz her memleketin mutlaka bilinen bir yazısı 

(belli vakti) vardır.(15.Hicr Sûr/4) 

 

+  Hiçbir toplum ecelini geçemez ve ondan geri de 

kalamaz.(15.Hicr Sûr/5) 

 

+ Melekler onların canlarını iyi kimseler olarak alırken, "Selâm 

size! Yapmış olduğunuz iyi işlere karşılık girin cennete" derler. 

(16.Nahl Sûr/32) 

 

+ Eğer Allah, insanları zulümleri yüzünden hemen 

cezalandırsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat 

onları belirli bir süreye kadar erteler. Ecelleri geldiği zaman ise 

ne bir an geri kalabilirler, ne de öne geçebilirler.(16.Nahl 

Sûr/61) 

+ Allah'ın sizi (kabirlerinizden) çağıracağı, sizin de O'na hamd 

ederek emrine hemen uyacağınız ve (kabirlerinizde) pek az 

kaldığınızı sanacağınız günü hatırla!(17.İsra Sûr/52) 

+ Rabbin, çok bağışlayıcıdır, merhamet sahibidir. Eğer 

yaptıkları yüzünden onları (dünyada) cezaya çarptırsaydı, 

elbette azaplarını çarçabuk verirdi. Hayır, onlar için belirlenmiş 

bir gün vardır ki (o gün gelince) hiçbir kurtuluş çaresi 

bulamazlar.(18.Kehf Sûr/58) 
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+ Aralarında birbirlerine "(Dünya'da) sadece on (gün) kaldınız" 

diye gizli gizli konuşacaklar. -Onların, hakkında konuşacakları 

şeyi biz O vakit içlerinden en aklı başında olanları, "Siz sadece 

bir gün kaldınız"daha iyi biliriz.- diyecektir.(20.Ta-Ha Sûr/103-

104) 

+ Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak hayır ile de 

şer ile de deniyoruz. Ancak bize döndürüleceksiniz.(21.Enbiya 

Sûr/35) 

 

+ Hiçbir ümmet, kendi ecelinin önüne geçemez, onu 

geciktiremez de.(23.Mü’minun Sûr/43) 

 

+  Allah, (inkârcılara) "Yeryüzünde kaç sene kaldınız?" diye 

sorar 

+  Onlar, "Bir gün, ya da bir günden daha az bir süre kaldık. 

Hesap tutanlara sor" derler 

+ Allah, şöyle der: "Çok az bir zaman kaldınız. Keşke bunu 

(daha önce) bilmiş olsaydınız."(23.Mü’minün Sûr/112-113-114) 

 

+De ki: "Göktekiler ve yerdekiler gaybı bilemezler, ancak Allah 

bilir. Onlar öldükten sonra ne zaman diriltileceklerinin de 

farkında değildirler."(27.Neml Sûr/65) 

 

+  Her can ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. 

(29.Ankebut Sûr/57) 
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+ Şüphesiz, sen ölülere işittiremezsin. Dönüp gittikleri zaman 

çağrıyı sağırlara da işittiremezsin.(30.Rum Sûr/52) 

 

+ De ki: "Sizin için görevlendirilen ölüm meleği canınızı alacak, 

sonra Rabbinize döndürüleceksiniz."(32, Secde Sûr/11) 

 

+ Allah sizi önce topraktan, sonra da az bir sudan (meniden) 

yarattı. Sonra sizi (erkekli dişili) eşler yaptı. Allah'ın ilmine 

dayanmadan hiçbir dişi ne hamile kalır ne de doğurur. Herhangi 

bir kimseye uzun ömür verilmez, yahut ömrü kısaltılmaz ki bu 

bir kitapta (Levh-i Mahfuz'da yazılı) olmasın. Şüphesiz bu 

Allah'a kolaydır.(35. Fatır Sûr/11) 

 

+ . Sûra üfürülür. Bir de bakarsın kabirlerden çıkmış Rablerine 

doğru akın akın gitmektedirler 

+ Şöyle derler: "Vay başımıza gelene! Kim bizi diriltip 

mezarımızdan çıkardı? Bu, Rahman'ın vaad ettiği şeydir. 

Peygamberler doğru söylemişler.(36.Yasin Sûr/51,52 

 

+  (Ey Muhammed!) Şüphesiz sen öleceksin ve şüphesiz onlar 

da öleceklerdir 

+ Sonra şüphesiz siz kıyamet günü Rabbinizin huzurunda 

muhakeme edileceksiniz.(39.Zümer Sûr/30-31) 

 

+ Allah, (ölen) insanların ruhlarını öldüklerinde, 

ölmeyenlerinkini de uykularında alır. Ölümüne hükmettiklerinin 

ruhlarını tutar, diğerlerini belli bir süreye (ömürlerinin sonuna) 
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kadar bırakır. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette 

ibretler vardır 

(39.Zümer Sûr/42) 

 

+ Sûr'a üflenir ve Allah'ın dilediği kimseler dışında göklerdeki 

herkes ve yerdeki herkes ölür. Sonra ona bir daha üflenir, bir 

de bakarsın onlar kalkmış bekliyorlar. (39.Zümer Sûr/68) 

 

+ Yeryüzü Rabbinin nuruyla aydınlanır. Kitap (amel defterleri) 

ortaya konur. Peygamberler ve şahitler getirilir ve haksızlığa 

uğratılmaksızın aralarında adaletle hüküm verilir. (39.Zümer 

Sûr/69) 

 

+ İlk tattıkları ölüm dışında, orada artık ölüm tatmazlar. Ve 

Allah onları cehennem azabından korumuştur (sürekli hayata 

kavuşmuşlardır).(44. Duhan Sûr/56) 

 

+ Melekler, onların (munafıkların) yüzlerine ve sırtlarına 

vurarak canlarını alırken halleri nasıl olacak?(47. Muhammed 

Sûr/27) 

 

+ O halde sen de onlardan yüz çevir. Onlar, o davetçinin 

(İsrafil'in benzeri görülmemiş) bilinmedik (korkunç) bir şeye 

çağırdığı gün, gözleri düşmüş bir halde dağılmış çekirgeler gibi 

kabirlerden çıkarlar 

+Davetçiye doğru koşarlarken kâfirler, "Bu zor bir gün" 

derler.(54.Kamer Sûr/6,7,8) 
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+. Allah, eceli geldiğinde hiçbir kimseyi asla ertelemez. Allah 

bütün yaptıklarınızdan haberdardır.(63.Münafikun Sûr/11) 

 

+ Andolsun (kâfirlerin ruhlarını) şiddetle çekip çıkaranlara, 

+ Andolsun (mü'minlerin ruhlarını) kolaylıkla alanlara. 

(79.Nazihat Sûr/1,2) 

 

+ Kıyameti gördükleri gün onlar, sanki dünyada ancak bir 

akşam,yahut bir kuşluk vakti kadar kalmış gibidirler.(79.Naziat 

Sûr/46) 

 

ÖMÜR (YAŞAM) 
 

+ Sizi Allah yarattı; sonra sizi vefat ettirecek. Daha önce bilgili 

iken hiçbir şeyi bilmez hale gelsin diye sizden bazı kimseler 

ömrün en kötü çağına kadar yaşatılacak şüphesiz ki Allah 

bilgilidir, kudretlidir. (16. Nah l Sûr/70) 

 

+ (Resûlüm!) De ki: Eğer ölümden veya öldürülmekten 

kaçıyorsanız, kaçmanın size asla faydası olmaz! (Eceliniz 

gelmemiş ise) o takdirde de, yaşatılacağınız süre çok değildir. 

(33. Ahzab Sûr/16) 

 

+ Allah sizi (önce) topraktan, sonra meniden yarattı. Sonra sizi 

çiftler (erkek-dişi) kıldı. O'nun bilgisi olmadan hiç bir dişi ne 

gebe kalır ne de doğurur. Bir canlıya ömür verilmesi de, onun 
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ömründen azaltılması da mutlaka bir kitaptadır. Şüphesiz 

bunlar, Allah'a kolaydır.(35. Fatır Sûr/11) 

 

+ Kime uzun ömür verirsek biz onun gelişmesini tersine 

çeviririz. Hiç düşünmüyorlar mı?(36. Yasin Sûr/68) 

 

ÖŞÜR VERMEK 
 

+ Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve rızık olarak 

yerden size çıkardıklarımızdan hayra harcayın. Size verilse, 

gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü malı, hayır diye 

vermeye kalkışmayın. Biliniz ki Allah zengindir, övgüye 

lâyıktır.(2. Bakara Sûr/267) 

 

+ O, çardaklı, çardaksız olarak bahçeleri, ürünleri çeşit çeşit 

hurmalıkları ve ekinleri, zeytini ve narı (her biri) birbirine 

benzer ve (her biri) birbirinden farklı biçimde yaratandır. Bunlar 

meyve verince meyvelerinden yiyin. Hasat günü de hakkını 

(öşürünü) verin, fakat israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri 

sevmez.(6.En’am Sûr/141) 

 

PEYGAMBER EŞLERİ 
 

+ Peygamber, mü'minlere kendi canlarından daha önce gelir. 

Onun eşleri de mü'minlerin analarıdır. Aralarında akrabalık bağı 

olanlar, Allah'ın Kitabına göre, (miras konusunda) birbirleri için 

(diğer) mü'minlerden ve muhacirlerden daha önceliklidirler. 
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Ancak dostlarınıza bir iyilik yapmanız başka. Bu (hüküm) 

Kitap'ta yazılıdır.(33.Ahzab Sûr/6) 

 

+ Ey Peygamber! Hanımlarına de ki, "Eğer dünya hayatını ve 

onun süsünü istiyorsanız, gelin size mut'a vereyim ve sizi 

güzelce bırakayım." (33.Ahzab Sûr/28) 

 

+ "Eğer Allah'ı, Resülünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız, bilin ki 

Allah içinizden iyilik yapanlara büyük bir mükafat hazırlamıştır." 

(33.Ahzab Sûr/29) 

 

+ Ey Peygamber'in hanımları! İçinizden kim apaçık bir çirkinlik 

yaparsa onun cezası iki kat verilir. Bu Allah'a göre kolaydır. 

(33.Ahzab Sûr/30) 

 

+ İçinizden kim Allah'a ve Resülüne itaat eder ve salih bir amel 

işlerse, ona mükafatını iki kat veririz. Biz ona bereketli bir rızık 

hazırlamışızdır. (33.Ahzab Sûr/31) 

 

+ Ey Peygamber'in hanımları! Siz, kadınlardan herhangi biri gibi 

değilsiniz. Eğer Allah'a karşı gelmekten sakınıyorsanız 

(erkeklerle konuşurken) sözü yumuşak bir eda ile söylemeyin ki 

kalbinde hastalık (kötü niyet) olan kimse ümide kapılmasın. 

Güzel (ve doğru) söz söyleyin. (33.Ahzab Sûr/32) 

 

33. Evlerinizde oturun. Önceki cahiliye dönemi kadınlarının 

açılıp saçıldığı gibi siz de açılıp saçılmayın. Namazı kılın, zekatı 
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verin. Allah'a ve Resülüne itaat edin. Ey Peygamberin ev halkı! 

Allah sizden ancak günah kirini gidermek ve sizi tertemiz 

yapmak istiyor. (33.Ahzab Sûr/33) 

 

+ Siz evlerinizde okunan Allah'ın âyetlerini ve hikmeti 

hatırlayın. Şüphesiz Allah en gizli şeyi bilendir, hakkıyla 

haberdardır. (33.Ahzab Sûr/34) 

 

+ Ey iman edenler!....... Peygamberin hanımlarından bir şey 

istediğiniz zaman perde arkasından isteyin. Böyle davranmanız 

hem sizin kalpleriniz ,hem de onların kalpleri için daha temizdir. 

Allah'ın Resûlüne rahatsızlık vermeniz ve kendisinden sonra 

hanımlarını nikahlamanız ebediyen söz konusu olamaz. Çünkü 

bu Allah katında büyük bir günahtır. (33.Ahzab Sûr/53) 

 

+ Peygamberin hanımlarına, babalarından, oğullarından, erkek 

kardeşlerinden, erkek kardeşlerinin oğullarından, kız 

kardeşlerinin oğullarından, mümin kadınlardan ve sahip 

oldukları cariyelerden ötürü bir günah yoktur. Ey Peygamber 

hanımları! Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah her 

şeye hakkıyla şahittir. (33.Ahzab Sûr/55) 

 

+ Ey Peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve müminlerin 

kadınlarına söyle, bedenlerini örtecek elbiselerini giysinler. Bu 

onların tanınıp incitilmemelerine de daha uygundur. Şüphesiz 

Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. (33.Ahzab 

Sûr/59) 
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PEYGAMBERLERİN GÖREVİ 
 

+  Doğrusu biz seni Hak (Kur'an) ile müjdeleyici ve uyarıcı 

olarak gönderdik. Sen cehennemliklerden sorumlu değilsin. (2. 

Bakara Sûr/119) 

 

+ Resûle düşen (vazife), ancak duyurmadır. Allah açıkladığınızı 

da gizlediğinizi de bilir.(5. Maide Sûr/99) 

 

+ Ey Muhammed! Biz, Allah'a karşı gelmekten sakınanları 

Kur'an ile müjdeleyesin, inat eden bir topluluğu da uyarasın 

diye, onu senin dilin ile (indirip) kolaylaştırdık.(19. Meryem 

Sûr/97) 

+ Âlemlere bir uyarıcı olsun diye kuluna Furkân'ı indiren Allah'ın 

şanı yücedir.(25. Furkan Sûr/1) 

 

+ (Resûlüm!) Biz seni ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak 

gönderdik. (25. Furkan Sûr/56) 

 

+ Ey Muhammed! Mü'min olmuyorlar diye adetâ kendini helak 

edeceksin! (26. Şuara Sûr/3) 

+Biz dilesek, onlara gökten bir mucize indiririz de, ona boyun 

eğmek zorunda kalırlar(26. Şuara Sûr/4) 
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+ "Eğer siz yalanlarsanız bilin ki, sizden önce geçen birtakım 

ümmetler de yalanlamışlardı. Peygambere düşen apaçık 

tebliğden başka bir şey değildir."(26. Ankebut Sûr/18) 

 

+ Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. 

Fakat o, Allah'ın Resülü ve nebilerin sonuncusudur. Allah her 

şeyi hakkıyla bilendir (33. Ahzab Sûr/40) 

 

+ Ey Peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı; 

Allah'ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir 

kandil olarak gönderdik.(33. Ahzab Sûr/45, 46) 

 

+ Kâfirlere ve münafıklara itaat etme! Onların eziyetlerine 

aldırma ve Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter.(33. 

Ahzab Sûr/48) 

 

+ Biz seni ancak bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak 

gönderdik. Fakat insanların çoğu bilmezler.(34. Sebe Sûr/28) 

 

+ Şüphesiz biz seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak hak ile 

gönderdik. Hiçbir ümmet yoktur ki, aralarında bir uyarıcı gelip 

geçmiş olmasın.(35. Fatır Sûr/ 24) 

 

+ De ki: "Ben türedi bir peygamber değilim.2 Bana ve size ne 

yapılacağını da bilmem. Ben sâdece bana vahyedilene uyarım. 

Ben sâdece apaçık bir uyarıcıyım."(46. Ahkaf Sûr/9) 
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+ (Ey Muhammed!) Şüphesiz biz seni bir şâhit, bir müjdeci ve 

bir uyarıcı olarak gönderdik.(48. Fetih Sûr/8) 

 

+  Artık sen öğüt ver! Sen ancak bir öğüt vericisin 

+ Sen, onlar üzerinde bir zorba değilsin.(88. Gaşiye Sûr/21,22) 

 

PEYGAMBERLERE UYMAK 
 

+ Hani, Allah peygamberlerden, "Andolsun, size vereceğim her 

kitap ve hikmetten sonra, elinizdekini doğrulayan bir 

peygamber geldiğinde, ona mutlaka iman edeceksiniz ve ona 

mutlaka yardım edeceksiniz" diye söz almış ve, "Bunu kabul 

ettiniz mi; verdiğim bu ağır görevi üstlendiniz mi?" demişti. 

Onlar, "Kabul ettik" demişlerdi. Allah da, "Öyleyse şahid olun, 

ben de sizinle beraber şahit olanlardanım" demişti. 

+ Artık bundan sonra kim yüz çevirirse işte onlar yoldan 

çıkmışların ta kendileridir.(3.Aliİmran Sûr/81-82) 

 

+ Her ümmetin bir peygamberi vardır. Peygamberleri geldiği 

zaman, aralarında adaletle hükmedilir ve onlara asla 

zulmedilmez.(10. Yunus Sûr/47) 

 

+ Biz seni ancak bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak 

gönderdik. Fakat insanların çoğu bilmezler.(34.Sebe Sûr/28) 

 

PEYGAMBERE SAYGI 
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+ Kim peygambere itaat ederse, Allah'a itaat etmiş olur. Kim 

yüz çevirirse (bilsin ki) biz seni onlara bekçi 

göndermedik.(4.Nisa Sûr/80) 

 

+  Yine onlardan peygamberi inciten ve "O (her söyleneni 

dinleyen) bir kulaktır" diyen kimseler de vardır. De ki: "O sizin 

için bir hayır kulağıdır ki Allah'a inanır, mü'minlere inanır 

(güvenir). İçinizden inanan kimseler için bir rahmettir. Allah'ın 

Resûlünü incitenler için ise elem dolu bir azap vardır."(9.Tövbe 

Sûr/61) 

 

+ Her ümmetin bir peygamberi vardır. Onların peygamberi 

geldiği (tebliğini yaptığı) zaman, aralarında adaletle hükmedilir 

ve onlara asla zulmedilmez.(10.Yunus Sûr/47) 

 

+ Âlemlere bir uyarıcı olsun diye kuluna Furkân'ı indiren Allah'ın 

şanı yücedir.(25.Furkan Sûr/1) 

 

+ Peygamber, mü'minlere kendi canlarından daha önce gelir. 

Onun eşleri de mü'minlerin analarıdır. Aralarında akrabalık bağı 

olanlar, Allah'ın Kitabına göre, (miras konusunda) birbirleri için 

(diğer) mü'minlerden ve muhacirlerden daha önceliklidirler. 

Ancak dostlarınıza bir iyilik yapmanız başka. Bu (hüküm) 

Kitap'ta yazılıdır.(33.Ahzab Sûr/6) 
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+ Andolsun, Allah'ın Resûlünde sizin için; Allah'a ve ahiret 

gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çok zikreden kimseler için 

güzel bir örnek vardır.(33.Ahzab Sûr/21 

 

+ Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. 

Fakat o, Allah'ın Resülü ve nebilerin sonuncusudur. Allah her 

şeyi hakkıyla bilendir.(33.Ahzab Sur/40) 

 

+ Şüphesiz Allah ve Resülünü incitenlere, Allah dünya ve 

ahirette lanet etmiş ve onlara aşağılayıcı bir azap 

hazırlamıştır.(33. Ahzab Sûr/57) 

 

+ Biz, seni ancak bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak 

gönderdik. Fakat insanların çoğu bilmezler.(34.Sebe Sûr/28) 

 

+ Ey insanlar! Allah'a ve Peygamberine inanasınız, ona yardım 

edesiniz, ona saygı gösteresiniz ve sabah akşam Allah'ı tespih 

edesiniz diye (Peygamber'i gönderdik.) (48.Fetih Sûr/9) 

 

+ Ey iman edenler! Seslerinizi, Peygamber'in sesinin üstüne 

yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi, Peygamber'e yüksek 

sesle bağırmayın, yoksa siz farkına varmadan işledikleriniz boşa 

gider.(49.Hücurat Sûr/2) 

 

+  Allah'ın elçisinin huzurunda seslerini kısanlar, Allah'ın, 

gönüllerini takvâ (Allah'a karşı gelmekten sakınma) konusunda 
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sınadığı kimselerdir. Onlar için bir bağışlanma ve büyük bir 

mükâfat vardır.(49.Hücurat Sur/3) 

 

+ Sen elbette yüce bir ahlâk üzeresin.(68.Kalem Sûr/4) 

 

+ Peygamber, mü'minlere kendi canlarından daha önce gelir. 

Onun eşleri de mü'minlerin analarıdır. ....(33. Ahzab Sûr/6) 

 

+ Ey Peygamber! Hanımlarına de ki, "Eğer dünya hayatını ve 

onun süsünü istiyorsanız, gelin size mut'a vereyim ve sizi 

güzelce bırakayım." (33.Ahzab Sûr/28) 

 

+ "Eğer Allah'ı, Resülünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız, bilin ki 

Allah içinizden iyilik yapanlara büyük bir mükafat hazırlamıştır." 

(33.Ahzab Sûr/29) 

 

+ İçinizden kim Allah'a ve Resülüne itaat eder ve salih bir amel 

işlerse, ona mükafatını iki kat veririz. Biz ona bereketli bir rızık 

hazırlamışızdır. (33.Ahzab Sûr/31) 

 

+ Ey iman edenler!....... Peygamberin hanımlarından bir şey 

istediğiniz zaman perde arkasından isteyin. Böyle davranmanız 

hem sizin kalpleriniz ,hem de onların kalpleri için daha temizdir. 

Allah'ın Resûlüne rahatsızlık vermeniz ve kendisinden sonra 

hanımlarını nikahlamanız ebediyyen söz konusu olamaz. Çünkü 

bu Allah katında büyük bir günahtır. (33.Ahzab Sûr/53) 
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POZİTİF DÜŞÜNME 
 

+ Gevşeklik göstermeyin, üzüntüye kapılmayın. Eğer 

inanmışsanız, üstün gelecek olan sizsiniz.(3. Ali İmran Sûr/139) 

 

RIZKIN DAĞILIŞI 
 

+ Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki, rızkı Allah'a ait olmasın. 

Her birinin (dünyada) duracakları yeri de, (öldükten sonra) 

emaneten konulacakları yeri de O bilir. Bunların hepsi açık bir 

kitapta (Levh-i Mahfuz'da yazılı)dır.(11.Hud Sur/6) 

 

+ Allah, rızık konusunda kiminizi kiminizden üstün kıldı. Üstün 

kılınanlar, rızıklarını ellerinin altındakilere vermezler ki rızıkta 

hep eşit olsunlar. Şimdi Allah'ın nimetini mi inkâr 

ediyorlar?(16.Nahl Sûr/ 71) 

 

+ Şüphesiz Rabbin, dilediğine rızkı bol bol verir ve (dilediğine) 

kısar. Çünkü O, gerçekten kullarından haberdardır ve onları 

görmektedir(17 İsra Sûr/30) 

+ Kârûn, zineti ve görkemi içerisinde kavminin karşısına çıktı. 

Dünya hayatını arzu edenler, "Keşke Kârûn'a verilen (servet) 

gibi bizim de (servetimiz) olsaydı. Şüphesiz o büyük bir servet 

sahibidir" dediler. .(28.Kasas Sûr/79) 

 

+  Kendilerine ilim verilmiş olanlar ise, "Yazıklar olsun size! 

İman edip de iyi işler yapanlara Allah'ın vereceği mükâfat daha 
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hayırlıdır. Ona da ancak sabredenler kavuşturulur" dediler. 

.(28.Kasas Sûr/80) 

 

 +  Sonunda onu da, sarayını da yerin dibine batırdık. Allah'a 

karşı ona yardım edebilecek adamları da yoktu. Kendisini 

savunup kurtarabileceklerden de değildi! .(28.Kasas Sûr/81) 

 

+ Daha dün onun yerinde olmayı arzu edenler, "Vay! Demek ki 

Allah, kullarından dilediği kimselere rızkı bol verir ve 

(dilediğine) kısarmış. Allah bize lütfetmiş olmasaydı, bizi de 

yerin dibine geçirirdi. Demek ki kafirler iflah olmayacak" 

demeye başladılar.(28.Kasas Sûr/82) 

 

+ Allah, kullarından dilediğine bol verir ve (dilediğine) kısar. 

Şüphesiz Allah, her şeyi hakkıyla bilendir.(29.Ankebut Sûr/62) 

 

+ Ey Muhammed, de ki: "Şüphesiz, Rabbim rızkı dilediğine bol 

verir ve (dilediğine) kısar. Fakat insanların çoğu 

bilmezler."(34.Sebe Sûr/36) 

 

+ De ki: "Şüphesiz, Rabbim rızkı kullarından dilediğine bol bol 

verir ve (dilediğine) kısar. Allah yolunda her ne harcarsanız 

Allah onun yerine başkasını verir. O rızık verenlerin en 

hayırlısıdır."(34. Sebe Sûr/39) 
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+ Bilmediler mi ki, Allah rızkı dilediğine bol bol verir ve 

(dilediğine) kısar. Şüphesiz bunda inanan bir toplum için elbette 

ibretler vardır.(39.Zümer Sûr/52) 

 

+ Kim âhiret kazancını isterse, onun kazancını artırırız. Kim de 

dünya kazancını isterse, ona da istediğinden veririz, fakat onun 

ahirette hiçbir payı yoktur. (42.Şura Sûr/20) 

 

+ Allah kullarına (tümüne birden) rızkı bol bol verseydi, 

yeryüzünde mutlaka azgınlık ederlerdi. Fakat O, rızkı dilediği 

ölçüde indirir. Şüphesiz O, kullarından hakkıyla haberdardır ve 

onları hakkıyla görendir. (42.Şura Sûr/27) 

 

RUH 
 

+ Hani Rabbin meleklere, "Ben kuru bir çamurdan, 

şekillendirilmiş balçıktan bir insan yaratacağım. Onu düzenleyip 

içine ruhumdan üflediğim zaman, onun için hemen saygı ile 

eğilin" demişti.(15.Hicr Sûr/28-29) 

 

+ Ve sana ruh hakkında soru soruyorlar. De ki: "Ruh, Rabbimin 

bileceği bir şeydir. Size pek az ilim verilmiştir."(17.İsra Sûr/85 

 

+ Sonra onu şekillendirip ona ruhundan üfledi. Sizin için işitme, 

görme ve idrak duygularını yarattı. Ne kadar az 

şükrediyorsunuz!( 32. Secde Sûr/7,8,9) 
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+ Allah, bir de iffetini sapasağlam koruyan ve bizim de 

kendisine ruhumuzdan üflediğimiz, Rabbinin kelimelerini ve 

kitaplarını doğrulayan İmran kızı Meryem'i de (inananlara) 

örnek gösterdi. O itaat edenlerdendi.(66.Tahrim Sûr/12) 

 

+ Andolsun (kâfirlerin ruhlarını) şiddetle çekip çıkaranlara, 

+ Andolsun (mü'minlerin ruhlarını) kolaylıkla alanlara. 

(79.Nazihat Sûr/1,2) 

 

RÜŞVET VERMEK: 
 

+ Aranızda birbirinizin mallarını haksız yere yemeyin. İnsanların 

mallarından bir kısmını bile bile günaha girerek yemek için 

onları hakimlere (rüşvet olarak) vermeyin.(2.Bakara Sûr/188) 

 

SABIRLI OLMAK 
 

+ Sabrederek ve namaz kılarak (Allah'tan) yardım dileyin. 

Şüphesiz namaz, Allah'a derinden saygı duyanlardan başkasına 

ağır gelir.(2.Bakara Sûr/45) 

 

+ Onlar; başlarına bir musibet gelince, "Biz şüphesiz (her 

şeyimizle) Allah'a aidiz ve şüphesiz O'na döneceğiz" derler. 

(2.Bakara Sûr/156) 

 

+ Size iyilik dokunursa, bu onları üzer. Başınıza bir kötülük 

gelse, ona sevinirler. Eğer siz sabırlı olur, Allah'a karşı 
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gelmekten sakınırsanız onların hileleri size hiçbir zarar vermez. 

Çünkü Allah onların işlediklerini kuşatmıştır(3.Al-i İmran 

Sûr/120) 

 

+ Ey iman edenler! Sabredin. Sabır yarışında düşmanlarınızı 

geçin. (Cihat için) hazırlıklı ve uyanık olun ve Allah'a karşı 

gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz. (3.Al-i İmran Sûr/200) 

 

+ Sabret! Çünkü, Allah iyilik edenlerin mükâfatını zayi 

etmez.(11.Hud Sûr/114 

 

+ Sabret! Çünkü, Allah iyilik edenlerin mükâfatını zayi 

etmez.(11.Hud Sûr/115) 

 

+ Onlar, Rablerinin rızasına ermek için sabreden, namazı 

dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli olarak ve 

açıktan Allah için harcayan ve kötülüğü iyilikle ortadan 

kaldıranlardır. İşte bunlar için dünya yurdunun iyi sonucu 

vardır.(13.Rad.Sûr/22) 

 

+ "Sabretmenize karşılık selam sizlere. Dünya yurdunun sonucu 

(olan cennet) ne güzeldir!"(13.Rad Sûr/24) 

 

+ Sizin yanınızdaki tükenir, Allah katında olan ise kalıcıdır. 

Elbette sabredenlere, yapmakta olduklarının en güzeliyle 

mükafatlarını vereceğiz.(16.Nahl Sûr/96) 
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+ Eğer ceza verecekseniz size yapılanın misliyle cezalandırın. 

Eğer sabrederseniz, elbette bu, sabredenler için daha 

hayırlıdır.(16. Nahl Sûr/126) 

 

+ Derken yola koyuldular. Nihayet, bir gemiye bindiklerinde 

(adam) gemiyi deldi. Mûsâ, "Sen onu içindekileri boğmak için 

mi deldin? Doğrusu, şaşılacak bir iş yaptın." dedi. 

+ Adam, "Sen benimle beraberliğe asla sabredemezsin, 

demedim mi?" dedi. 

+ Mûsâ, "Unuttuğum için bana çıkışma ve bu işimde bana 

güçlük çıkarma!" dedi.(18.Kehf Sûr/71-72-73)) 

 

+ İşte onlar, sabretmelerine karşılık cennetin yüksek 

makamlarıyla mükafatlandırılacaklar ve orada esenlik dileği ve 

selamla karşılanacaklardır.(25.Furkan Sûr/75) 

 

+ İşte onların, sabredip kötülüğü iyilikle savmaları ve 

kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda 

harcamaları karşılığında, mükafatları kendilerine iki kez 

verilecektir.(28.Kasas  Sûr/54) 

 

+ "Yavrum! Namazı dosdoğru kıl. İyiliği emret. Kötülükten 

alıkoy. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar 

kesin olarak emredilmiş işlerdendir."(31.Lokman Sûr/17) 
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+ Ey Muhammed! Sabret. Allah'ın va'di şüphesiz gerçektir. 

Günahının bağışlanmasını iste. Akşam-sabah Rabbini hamd 

ederek tespih et. (40.Mü’min Sûr/55) 

 

+ (Ey Muhammed!) Sen güzel bir şekilde sabret.(70.Meariç 

Sûr/5 

 

+ Rabbinin rızasına ermek için sabret.(74. Müddesir Sûr/7) 

 

SALİH AMEL İŞLEMEK 
 

+ Şüphesiz iman edip salih ameller işleyen, namazı dosdoğru 

kılan ve zekatı verenlerin mükafatları Rableri katındadır. Onlara 

korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır.(2.Bakara 

Sûr/277) 

 

+ "İman edip salih ameller işleyenlere gelince, Allah onların 

mükafatlarını tastamam verecektir. Allah zalimleri 

sevmez."(3.Ali İmran Sûr/57) 

 

+ İman edip salih ameller işleyenleri ise, içinden ırmaklar akan, 

içlerinde ebedi kalacakları cennetlere koyacağız. Onlara orada 

tertemiz eşler vardır. Onları, koyu gölgeler altında 

bulunduracağız.(4.Nisa Sûr/57) 

 

+ İman edip salih ameller işleyenleri de ebedî olarak 

kalacakları, içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyacağız. Allah 
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gerçek bir va'dde bulunmuştur. Kimdir sözü Allah'ınkinden daha 

doğru olan?(4.Nisa Sûr/122) 

 

+ Allah, iman edip salih ameller işleyenler hakkında, "Onlar için 

bir bağışlama ve büyük bir mükafat vardır" diye vaatte 

bulunmuştur.(5.Maide Sûr/9) 

 

+ Erkek veya kadın, kim mü'min olarak iyi iş işlerse, elbette 

ona hoş bir hayat yaşatacağız ve onların mükafatlarını 

yapmakta olduklarının en güzeli ile vereceğiz.(16.Nahl Sûr/97) 

 

+ Ama tövbe edip iman eden ve salih amel işleyen kimsenin 

kurtuluşa erenlerden olması umulur. (28.Kasas Sûr/67) 

 

+ İman edip salih amel işleyenlerin kötülüklerini elbette 

örteceğiz. Onları işlediklerinin daha güzeliyle 

mükâfatlandıracağız (29.Ankebut Sûr/7) 

 

+ İman edip de salih amel işleyenler var ya, biz onları mutlaka 

salihler (iyiler) arasına sokacağız.(29.Ankebut Sûr/9) 

 

+ İman edip salih amel işleyenler var ya, onları içinden ırmaklar 

akan ve içinde ebedi kalacakları cennet köşklerine 

yerleştireceğiz. Çalışanların mükâfatı ne güzeldir! 

+Onlar, sabreden ve yalnız Rablerine tevekkül eden 

kimselerdir.(29.Ankebut Sûr/58-59) 
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+ Şüphesiz, iman edip salih amel işleyenler için içlerinde ebedi 

kalacakları Naîm cennetleri vardır. Allah (bu konuda) gerçek bir 

vaadde bulunmuştur. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet 

sahibidir. (31.Lokman Sûr/8,9) 

 

+ İman edip salih amel işleyenlere gelince, onlar için, yapmakta 

olduklarına karşılık bir mükafat olarak Me'vâ cennetleri 

vardır.(32.Secde Sûr/19) 

 

+ Allah'ın, iman edip salih amel işleyenleri mükâfatlandırması 

için (her şey o kitapta tespit edilmiştir.) İşte onlar için bir 

bağışlanma ve bereketli bir rızık vardır. (34.Sebe Sûr/4) 

 

+ Şüphesiz Allah, inanıp salih ameller işleyenleri, içinden 

ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. İnkâr edenler ise (dünya 

zevklerinden) yararlanırlar ve hayvanların yediği gibi yerler. 

Onların kalacakları yer ateştir(47.Muhammed Sûr/12) 

 

SARHOŞLUK VE KUMAR 
 

+ Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki: "Onlarda hem büyük 

günah, hem de insanlar için (bazı zahiri) yararlar vardır. Ama 

günahları yararlarından büyüktür." Yine sana Allah yolunda ne 

harcayacaklarını soruyorlar. De ki: "İhtiyaçtan arta kalanı." 

Allah size âyetleri böyle açıklıyor ki düşünesiniz.(2.Bakara 

Sûr/219) 
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+ Ey iman edenler! Sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar, 

bir de -yolcu olmanız durumu müstesna- cünüp iken 

yıkanıncaya kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olur veya 

yolculukta bulunursanız, veyahut biriniz abdest bozmaktan 

gelince ya da eşlerinizle cinsel ilişkide bulunup, su da 

bulamazsanız o zaman temiz bir toprağa yönelip, (niyet ederek 

onunla) yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin. Şüphesiz Allah çok 

affedicidir, çok bağışlayıcıdır.(4.Nisa Sûr/43) 

 

+Ey iman edenler! (Aklı örten) içki (ve benzeri şeyler), kumar, 

dikili taşlar ve fal okları ancak, şeytan işi birer pisliktir. 

Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.(5.Maide Sûr/90) 

+ Şeytan, içki ve kumarla, ancak aranıza düşmanlık ve kin 

sokmak; sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. 

Artık vazgeçiyor musunuz? (5.Maide Sûr/91) 

 

SAVURGANLIK (İSRAF) YAPMAK 
 

+ Ey Ademoğulları! Her mescitde ziynetinizi takının (güzel ve 

temiz giyinin). Yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü o, israf 

edenleri sevmez.(7.Araf Sûr/31) 

 

+ Akrabaya, yoksula ve yolda kalmış yolcuya haklarını ver, 

fakat saçıp savurma. (17. İsra Sûr/26) 

 

+ Eli sıkı olma, büsbütün eli açık da olma. Sonra kınanır ve 

çaresiz kalırsın(17. İsra Sûr/29) 
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+ "Size rızık olarak verdiğimiz şeylerin temiz ve helal 

olanlarından yiyin. Bu konuda aşırı da gitmeyin, yoksa üzerinize 

gazabım iner. Gazabım da kimin üzerine inerse o muhakkak 

helak olmuş demektir."(20. Taha Sûr/81) 

 

+ Onlar, harcadıklarında ne israf ne de cimrilik edenlerdir. 

Onların harcamaları, bu ikisi arası dengeli bir harcamadır.(25. 

Furkan Sûr/67) 

 

SAVAŞA TEŞVİK 
 

+ Ey Peygamber! Müminleri savaşa teşvik et. Eğer içinizde 

sabırlı yirmi kişi bulunursa iki yüz kişiye galip gelirler. Eğer 

içinizde (sabırlı) yüz kişi bulunursa, inkar edenlerden bin kişiye 

galip gelirler. Çünkü onlar anlamayan bir kavimdir.(8.Enfal 

Sûr/65) 

 

+ Şimdi ise Allah yükünüzü hafifletti ve sizde muhakkak bir zaaf 

olduğunu bildi. Eğer içinizde sabırlı yüz kişi olursa iki yüz kişiye 

galip gelirler. Eğer içinizde (sabırlı) bin kişi olursa, Allah'ın 

izniyle iki bin kişiye galip gelirler. Allah sabredenlerle 

beraberdir.(8.Enfal Sûr/66) 

 

SELÂM 
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+ Size bir selâm verildiği zaman, ondan daha güzeliyle veya 

aynı selamla karşılık verin. Şüphesiz Allah her şeyin hesabını 

gereği gibi yapandır. (4.Nisa Sûr/86) 

 

+ Ey iman edenler! Kendi evlerinizden başka evlere, geldiğinizi 

hissettirip (izin alıp) ev sahiplerine selâm vermeden girmeyin. 

Bu davranış sizin için daha hayırlıdır. Düşünüp anlayasınız diye 

size böyle öğüt veriliyor.(24.Nur Sûr/27) 

 

+……….. Evlere girdiğiniz zaman birbirinize, Allah katından 

mübarek ve hoş bir esenlik dileği olarak, selâm verin. İşte 

Allah, düşünesiniz diye âyetleri size böyle açıklar.(24.Nur 

Sûr/61) 

 

+ Peygamberlere selam olsun. Hamd, âlemlerin Rabbi olan 

Allah'a mahsustur.(37.Saffat Sûr/ 181-182) 

 

+ Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da grup grup cennete 

sevk edilirler. Cennete vardıklarında oranın kapıları açılır ve 

cennet bekçileri onlara şöyle der: "Size selam olsun! Tertemiz 

oldunuz. Haydi ebedi kalmak üzere buraya girin."(39.Zümer 

Sûr/73) 

 

+ Şimdilik sen onları hoş gör ve "size selam olsun" de. Yakında 

bilecekler.(43.Zuhruf Sûr/89) 
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+ Hani onlar, İbrahim'in yanına varmışlar ve "Selâm olsun 

sana!" demişlerdi. O da "Size de selâm olsun." demiş, "Bunlar 

tanınmamış (yabancı) kimseler" (diye düşünmüştü).(51.Zariyat 

Sûr/23) 

 

+  Orada ne boş bir söz, ne de günaha sokan bir şey işitirler. 

Sadece "selam!", "selam!" sözünü işitirler.(56.Vakıa Sûr/25-26) 

 

+ Eğer Ahiret mutluluğuna ermiş kişilerden ise, kendisine, 

"Selam sana Ahiret mutluluğuna ermişlerden!" denir.(56.Vakıa 

Sûr/90-91) 

 

SİHİR (BÜYÜ) YAPMAK 
 

+  Süleyman'ın hükümranlığı hakkında onlar, şeytanların 

uydurup söylediklerine tâbi oldular. Halbuki Süleyman büyü 

yapıp kâfir olmadı. Lâkin şeytanlar kâfir oldular. Çünkü 

insanlara sihri ve Babil'de Hârut ile Mârut isimli iki meleğe 

indirileni öğretiyorlardı. Halbuki o iki melek, herkese: Biz ancak 

imtihan için gönderildik, sakın yanlış inanıp da kâfir 

olmayasınız, demeden hiç kimseye (sihir ilmini) öğretmezlerdi. 

Onlar, o iki melekden, karı ile koca arasını açacak şeyleri 

öğreniyorlardı. Oysa büyücüler, Allah'ın izni olmadan hiç 

kimseye zarar veremezler. Onlar, kendilerine fayda vereni değil 

de zarar vereni öğrenirler. Sihri satın alanların (ona inanıp para 

verenlerin) ahiretten nasibi olmadığını çok iyi bilmektedirler. 
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Karşılığında kendilerini sattıkları şey ne kötüdür! Keşke bunu 

anlasalardı!(2. Bakara Sûr/102) 

 

113.Felak Sûr/ 

1. De ki:"Ben ağaran sabahın Rabbine sığınırım, 

2. Yarattığı şeylerin şerrinden, 

3. Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, 

4. Ve düğümlere üfürüp büyü yapan üfürükçülerin şerrinden 

5. Ve kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden sabahın Rabbine 

sığınırım!(113. Felak Sûr/1-5) 

 

SÖZÜNDE DURMAK 
 

+ Hayır! (Gerçek, onların dediği değil.) Kim sözünü yerine 

getirir ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsa şüphesiz Allah da 

sakınanları sever. (3.Ali İmran Sûr/76) 

 

+ Şüphesiz, Allah'a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir 

karşılığa değişenler var ya, işte onların ahirette bir payı yoktur. 

Allah kıyamet günü onlarla konuşmayacak, onlara bakmayacak 

ve onları temizlemeyecektir. Onlar için elem dolu bir azap 

vardır.(3.Ali İmran Sûr/77) 

 

+ Ey iman edenler! Akitlerinizi yerine getirin……….(5.Maide 

Sûr/1) 
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+ İçlerinden, "Eğer Allah bize lütuf ve kereminden verirse, 

mutlaka bol bol sadaka veririz ve mutlaka salihlerden oluruz" 

diye Allah'a söz verenler de vardır(9.Tövbe Sûr/75) 

 

+ Fakat Allah, lütuf ve kereminden onlara verince, onda cimrilik 

ettiler ve yüz çevirerek  dönüp gittiler.(9.Tövbe Sûr/76) 

 

+ Allah'a verdikleri sözü tutmadıkları ve yalan söyledikleri için O 

da kalplerine, kendisiyle karşılaşacakları güne kadar (sürecek) 

bir nifak soktu.(9.Tövbe Sûr/77) 

+ Onlar, Allah'a verdikleri sözü yerine getiren ve sözleşmeyi 

bozmayanlardır.(13.Rad Sûr/20) 

 

+ Allah'a verdikleri sözü, pekiştirilmesinden sonra bozanlar, 

Allah'ın korunmasını emrettiği şeyleri (akrabalık bağlarını) 

koparanlar ve yeryüzünde fesat çıkaranlar var ya; işte lânet 

onlara, yurdun kötüsü (cehennem) de onlaradır.(13.Rad 

Sûr/25) 

 

+ Antlaşma yaptığınız zaman, Allah'a karşı verdiğiniz sözü 

yerine getirin. Allah'ı kendinize kefil kılarak pekiştirdikten sonra 

yeminlerinizi bozmayın. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı bilir.(16. 

Nahl Sûr/91) 

 

+ Rüştüne erişinceye kadar, yetimin malına ancak en güzel 

şekilde yaklaşın, verdiğiniz sözü de yerine getirin. Çünkü söz 

(veren sözünden) sorumludur.(17.İsra Sûr/34) 
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+Yine onlar ki, emanetlerine ve verdikleri sözlere riâyet ederler 

+ Onlar ki, namazlarını kılmağa devam ederler 

+ İşte bunlar varis olanların ta kendileridir 

+ Onlar Firdevs cennetlerine varis olurlar. Onlar orada ebedî 

kalacaklardır. (23.Mü’minun Sûr/8,9,10,11) 

 

+ Antlaşma yaptığınız zaman, Allah'a karşı verdiğiniz sözü 

yerine getirin. Allah'ı kendinize kefil kılarak pekiştirdikten sonra 

yeminlerinizi bozmayın. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızı 

bilir.(26.Nahl Sûr/91) 

 

+ Mü'minlerden öyle adamlar vardır ki, Allah'a verdikleri söze 

sâdık kaldılar. İçlerinden bir kısmı verdikleri sözü yerine 

getirmiştir (şehit olmuştur). Bir kısmı da (şehit olmayı) 

beklemektedir. Verdikleri sözü asla değiştirmemişlerdir.(33. 

Ahzab Sûr/23) 

 

+ Sana bîat edenler ancak Allah'a bîat etmiş olurlar. Allah'ın eli 

onların ellerinin üzerindedir. Verdiği sözden dönen kendi 

aleyhine dönmüş olur. Allah'a verdiği sözü yerine getirene, 

Allah büyük bir mükâfat verecektir. (48.Fetih Sûr/10) 

 

+ Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin 

söylüyorsunuz? 

+  Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz, Allah katında büyük 

gazap gerektiren bir iştir.(61.Saff Sûr/2-3) 
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+  (Bunu tasarlarken) istisna da yapmıyorlardı. ("İnşaallah" 

demiyorlardı.(Not:Bahçe sahipleri ürün devşirmek için sözbirliği 

etmişlerdi) 

+Nihayet onlar uykuda iken Rabbinden bir afet (ateş) bahçeyi 

sardı(68.Kalem Sûr/18,19) 

 

+ O kullar, şiddeti her yere yayılmış olan bir günden korkarak 

verdikleri sözü yerine getirirler.(76.İnsan Sûr/7) 

 

SORUMLULUK 
 
+ Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. İçinizdekini 

açığa vursanız da, gizleseniz de Allah sizi, onunla sorguya çeker 

de dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Allah'ın gücü her 

şeye hakkıyla yeter. (2.Bakara Sûr/284) 

 

+ Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. 

Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi 

zararınadır. (Şöyle diyerek dua ediniz): "Ey Rabbimiz! Unutur, 

ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden 

öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize 

gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, 

bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize 

yardım et."(2.Bakara Sûr/286) 
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+ Rüşdüne erişinceye kadar yetimin malına ancak en güzel 

şekilde yaklaşın. Ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın. Biz 

herkesi ancak gücünün yettiği kadarıyla sorumlu tutarız. (Birisi 

hakkında) konuştuğunuz zaman yakınınız bile olsa adil olun. 

Allah'a verdiğiniz sözü tutun. İşte bunları Allah size öğüt 

alasınız diye emretti.(6.En’am Sûr/152) 

 

+ Şüphesiz Allah insanlara hiçbir şekilde zulmetmez; fakat 

insanlar kendilerine zulmederler.(10. Yunus Sûr/44) 

 

+ De ki: "Allah dilemedikçe, ben kendime bile ne bir zarar, ne 

de fayda verme gücüne sahibim. Her milletin bir eceli vardır. 

Onların eceli geldi mi, ne bir an geri kalabilirler ne de öne 

geçebilirler."(10.Yunus Sûr/49) 

+ Allah dileseydi hepinizi bir tek ümmet kılardı; fakat O, 

dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. Yaptıklarınızdan 

mutlaka sorumlu tutulacaksınız.(16. Nahl Sûr/93) 

 

+ Rüştüne erişinceye kadar, yetimin malına ancak en güzel 

şekilde yaklaşın, verdiğiniz sözü de yerine getirin. Çünkü söz 

(veren sözünden) sorumludur.(17.İsra Sûr/34) 

 

+ Biz hiçbir kimseye gücünün yettiğinden fazla yük yüklemeyiz. 

Katımızda hakkı söyleyen bir kitab vardır. Onlar zulme, 

haksızlığa uğratılmazlar.(23.Mü’minun Sûr/62) 
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+ Rabbin, ülkelerin merkezî yerlerine, kendilerine âyetlerimizi 

okuyan bir peygamber göndermedikçe oraları helâk edici 

değildir. Zaten biz, halkları zalim olmadıkça memleketleri helâk 

etmeyiz.(28.Kasas Sûr/59) 

 

+ Andolsun ki, onlar, daha önce geri dönüp kaçmayacaklarına 

dair Allah'a söz vermişlerdi. Allah'a verilen söz ise sorumluluğu 

gerektirir.(33. Ahzab Sûr/15) 

 

+ De ki: "Bizim işlediğimiz suçlardan siz sorumlu tutulmazsınız. 

Sizin işlediklerinizden de biz sorumlu tutulmayız."(34. Sebe 

Sûr/25) 

 

+ Hiçbir günahkâr, başkasının günah yükünü 

yüklenmez.(53.Necm Sûr/38 

 

+ İnsan, kendisinin başıboş bırakılacağını mı 

zanneder.(75.Kıyamet Sûr/36) 

 

SÖVMEK 
 
 
+ Allah'tan başkasına tapanlara (ve putlarına) sövmeyin; sonra 

onlar da bilmeyerek Allah'a söverler. Böylece biz her ümmete 

kendi işlerini câzip gösterdik. Sonunda dönüşleri Rablerinedir. 

Artık O ne yaptıklarını kendilerine bildirecektir.(6.En’am 

Sûr/108) 
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ŞAHİTLİK YAPMAK 
 

+ Ey iman edenler! Kendiniz, ana babanız ve en yakınlarınızın 

aleyhine de olsa Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle 

ayakta tutan kimseler olun. (Şahitlik ettikleriniz) zengin veya 

fakir de olsalar (adaletten ayrılmayın). Çünkü Allah ikisine de 

daha yakındır. (Onları sizden çok kayırır.) Öyle ise adaleti 

yerine getirmede nefsinize uymayın. Eğer (şahitlik ederken 

gerçeği) çarpıtırsanız veya (şahitlikten) çekinirseniz (bilin ki) 

şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.(4.Nisa 

Sûr/135) 

 

+ Ey iman edenler! Allah için hakkı titizlikle ayakta tutan, 

adalet ile şahitlik eden kimseler olun. Bir topluma olan kininiz 

sizi adaletsizliğe itmesin. Adil olun. Bu, Allah'a karşı gelmekten 

sakınmaya daha yakındır. Allah'a karşı gelmekten sakının. 

Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.(5.Maide 

Sûr/8) 

 

ŞEFAAT ETMEK 
 

+ Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, 

kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. 

Göklerdeki her şey, yerdeki her şey onundur. İzni olmaksızın 

onun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların 

önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve 

yapacaklarını) bilir. Onlar onun ilminden, kendisinin dilediği 
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kadarından başka bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü bütün 

gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün 

evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek 

ona güç gelmez. O, yücedir, büyüktür.(2.Bakara Sûr/255) 

 

+ Şüphesiz ki Rabbiniz, gökleri ve yeri altı gün içinde (altı 

evrede) yaratan, sonra da Arş'a kurulup işleri yerli yerince 

düzene koyan Allah'tır. O'nun izni olmaksızın, hiç kimse şefaatçı 

olamaz. İşte o, Rabbiniz Allah'tır. O halde O'na kulluk edin. Hâlâ 

düşünmüyor musunuz?(10.Yunus Sûr/3) 

 

+ Allah'ı bırakıp, kendilerine ne zarar, ne de fayda verebilecek 

şeylere tapıyorlar ve "İşte bunlar Allah katında bizim 

şefaatçılarımızdır" diyorlar. De ki: "Siz, Allah'a göklerde ve 

yerde onun bilmediği bir şeyi mi haber veriyorsunuz!? O, 

onların ortak koştukları şeylerden uzaktır, yücedir."(10.Yunus 

Sûr/18) 

+ Rahmân'ın katında söz almış olanlardan başkaları şefaat 

hakkına sahip olmayacaklardır.(19.Meryem Sûr/87) 

 

+ O gün, Rahmân'ın izin verdiği ve sözünden razı olduğu 

kimseden başkasının şefaati fayda vermez.(20. Taha Sûr/109) 

 

+ Göklerde nice melekler vardır ki onların şefaatleri; ancak 

Allah'ın izniyle, dilediği ve hoşnut olduğu kimselere yarar 

sağlar.(53. Necm Sûr/26) 
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ŞEHİTLİK MAKAMI 
 

“+ Allah yolunda öldürülenlere "ölüler" demeyin. Hayır, onlar 

diridirler. Ancak siz bunu bilemezsiniz.”(2.Bakara Sûr/154) 

 

+ Andolsun, eğer Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz, 

Allah'ın bağışlaması ve rahmeti onların topladıkları 

(dünyalıkları)ndan daha hayırlıdır.(3.Ali- İmran Sûr/157) 

 

“+  Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar 

diridirler, Rableri katında Allah'ın, lütfundan kendilerine verdiği 

nimetlerin sevincini yaşayarak rızıklandırılmaktadırlar. 

Arkalarından kendilerine ulaşamayan (henüz şehit olmamış) 

kimselere de hiçbir korku olmayacağına ve onların 

üzülmeyeceklerine sevinirler”.(Ali-İmran Sûr/169,170) 

 

+ (Şehitler) Allah'ın nimetine, keremine ve Allah'ın, mü'minlerin 

ecrini zayi etmeyeceğine sevinirler.(3.Ali- İmran Sûr/171) 

 

+ “Kim Allah'a ve Peygambere itaat ederse, işte onlar, Allah'ın 

kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle 

ve iyi kimselerle birliktedirler. Bunlar ne güzel 

arkadaştır”.(4.Nisa Sûr/69) 

 

+...................... Allah yolunda öldürülenlere gelince, Allah 

onların yaptıklarını boşa çıkarmaz. .(47. Muhammed Sûr/4) 
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+ Allah onları muratlarına erdirecek, gönüllerini şâd edecek (47. 

Muhammed Sûr/ 5) 

 

+ Onları, kendilerine tanıttığı cennete sokacaktır.(47. 

Muhammed Sûr/ 6) 

 

ŞERİAT (İBADET TARZI) 
 

+ Biz, her ümmete, uygulamakta oldukları bir ibadet tarzı 

gösterdik. Öyle ise onlar (ehl-i kitap) bu işte seninle 

çekişmesinler. Sen, Rabbine davet et. Zira sen, hakikaten 

dosdoğru bir yoldasın.(22. Hac Sûr/67) 

 

+  Sonra da seni din konusunda bir şeriat sahibi kıldık. Sen ona 

uy; bilmeyenlerin isteklerine uyma.(45 Casiye Sûr/18) 

ŞEYTANIN CENNETTEN KOVULUŞU 
 

+ Allah o şeytana lânet etti ve o da, "Andolsun ki senin 

kullarından elbette belirli bir pay alacağım" dedi. .(4. Nisa 

Sûr/118) 

 

+ "Onları mutlaka saptıracağım, mutlaka onları kuruntulara 

sokacağım ve onlara emredeceğim de (putlara adak için) 

hayvanların kulaklarını yaracaklar. Yine onlara emredeceğim de 

Allah'ın yarattığını değiştirecekler." Kim Allah'ı bırakıp da 

şeytanı dost edinirse şüphesiz o, apaçık bir hüsrana düşmüştür. 

(4. Nisa Sûr/119) 
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+ Şeytan onlara (birçok) va'dde bulunur ve onları kuruntulara 

sürükler. Oysa şeytan, ancak aldatmak için onlara vaadde 

bulunuyor.(4. Nisa Sûr/120) 

 

+ Allah, "Sana emrettiğim zaman seni saygı ile eğilmekten ne 

alıkoydu?" dedi. (O da) "Ben ondan hayırlıyım. Çünkü beni 

ateşten yarattın. Onu ise çamurdan yarattın" dedi.( 7. Araf 

Sûr/12) 

 

+ Allah, "Şimdi in aşağı oradan. Çünkü senin orada büyüklük 

taslamak haddine değil! Hemen çık! Çünkü sen 

aşağılıklardansın" dedi. 7. Araf Sûr/13) 

 

+ Şeytan dedi ki: "(Öyle ise) bana insanların tekrar 

diriltilecekleri güne kadar süre ver." 7. Araf Sûr/14) 

 

+  Allah da, "Sen süre verilenlerdensin" dedi. (7. Araf Sûr/15) 

 

 

+ Şeytan dedi ki: "(Öyle ise) beni azdırmana karşılık, yemin 

ederim ki, ben de onları saptırmak için senin dosdoğru yolunun 

üzerinde elbette oturacağım." (7. Araf Sûr/16) 

 

+ "Sonra (pusu kurup) onlara önlerinden, arkalarından, 

sağlarından ve sollarından sokulacağım ve sen onların çoğunu 

şükreden (kimse)ler bulamayacaksın." (7. Araf Sûr/17) 
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+  Allah dedi ki: "Yerilmiş ve kovulmuş olarak çık oradan. 

Andolsun, onlardan sana kim uyarsa sizin, hepinizi cehenneme 

doldururum." (7. Araf Sûr/18) 

 

+ Andolsun, biz insanı kuru bir çamurdan, şekillendirilmiş bir 

balçıktan yarattık. .(15.Hicr Sûr/26) 

 

+ Cinleri de daha önce dumansız ateşten yaratmıştık. .(15.Hicr 

Sûr/27) 

 

+ Hani Rabbin meleklere, "Ben kuru bir çamurdan, 

şekillendirilmiş balçıktan bir insan yaratacağım. Onu düzenleyip 

içine ruhumdan üflediğim zaman, onun için hemen saygı ile 

eğilin" demişti. (15.Hicr Sûr/28,29) 

 

+Bunun üzerine bütün melekler saygı ile eğildiler. (15.Hicr 

Sûr/30) 

 

+ Ancak İblis, saygı ile eğilenlerle beraber maktan kaçındı. 

(15.Hicr Sûr/31) 

 

+ Allah, "Ey İblis! Saygı ile eğilenlerle beraber olmamandaki 

maksadın ne?" dedi. (15.Hicr Sûr/32) 

 

+ İblis dedi ki: "Ben, kuru bir çamurdan, şekillenmiş balçıktan 

yarattığın insan için saygı ile eğilemem."(15.Hicr Sûr/33) 
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+ Allah, "Öyleyse çık oradan, çünkü sen kovuldun. Şüphesiz 

hesap gününe kadar lânet senin üzerinedir" dedi.(15.Hicr 

Sûr/34,35) 

 

+ İblis: "Rabbim! Öyle ise onların tekrar diriltilecekleri güne 

kadar bana mühlet ver" dedi.(15.Hicr Sûr/36) 

 

+  Allah da, "O hâlde, sen vakti (yalnızca benim tarafımdan) 

bilinen güne (kıyamete) kadar mühlet verilenlerdensin" dedi. 

(15.Hicr Sûr/37,38) 

 

+ İblis, "Rabbim! Beni azdırmana karşılık, andolsun ki 

yeryüzünde kötülükleri onlara güzel göstereceğim, içlerinde 

ihlâsa erdirilmiş kulların hariç, onların hepsini azdıracağım" 

dedi.(15.Hicr Sûr/39,40) 

 

+ Allah, "İşte bu bana ulaştıran dosdoğru yoldur. Azgınlardan 

sana uyanlar dışında, kullarım üzerinde senin hiçbir hâkimiyetin 

yoktur" dedi.(15.Hicr Sûr/41,42) 

 

+ Şüphesiz cehennem, onların hepsinin buluşacağı 

yerdir.(15.Hicr Sûr/43) 

 

+ Hani biz meleklere, "Adem için saygı ile eğilin" demiştik de 

İblis'ten başka hepsi saygı ile eğilmişlerdi. İblis ise cinlerdendi” 

de. Rabbinin emri dışına çıktı. Şimdi siz, beni bırakıp da İblis'i 
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ve neslini, kendinize dostlar mı ediniyorsunuz? Halbuki onlar 

sizin için birer düşmandırlar. Bu, zalimler için ne kötü bir 

bedeldir!(18.Kehf Sûr/50) 

 

+ Şüphesiz şeytan sizin için bir düşmandır. Öyle ise (siz de) 

onu düşman tanıyın. O, kendi taraftarlarını ancak alevli ateşe 

girecek kimselerden olmaya çağırır.(35. Fatır Sûr/6) 

 

+  "Ey ademoğulları! Ben size, şeytana kulluk etmeyin. Çünkü o 

sizin için apaçık bir düşmandır. Bana kulluk edin. İşte bu 

dosdoğru yoldur, diye emretmedim mi?"(36.Yasin Sûr/60,61) 

 

ŞEYTANIN DÜRTMESİ 
 

+ Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size, çirkinliği ve hayasızlığı 

emreder. Allah ise size kendi katından mağfiret ve bol nimet 

vadediyor. Şüphesiz Allah, lütfu geniş olandır, hakkıyla 

bilendir.(2.Bakara Sûr/268) 

 

+ Eğer şeytandan bir kışkırtma seni dürterse, hemen Allah'a 

sığın. Şüphesiz O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. (7.Araf 

Sûr/200) 

 

+ Takvâya erenler var ya, onlara şeytan tarafından bir vesvese 

dokunduğunda (Allah'ın emir ve yasaklarını) hatırlayıp hemen 

gerçeği görürler.(7.Araf Sûr/201) 
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+  Kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler. Sonra şeytan 

aralarını bozar. Çünkü şeytan, insanın apaçık düşmanıdır.(17. 

İsra Sûr/53) 

 

+ Nihayet şeytan ona vesvese verip şöyle dedi: "Ey Adem! 

Sana ebedilik ağacını ve yok olmayan bir saltanatı göstereyim 

mi?"(20. Taha Sûr/120) 

 

+ Allah şeytanın verdiği bu vesveseyi, kalplerinde hastalık 

bulunanlar ile kalpleri katı olanlara bir imtihan vesilesi kılmak 

için böyle yapar. Hiç şüphesiz ki o zalimler derin bir ayrılık 

içindedirler.(22.Hac Sûr/53) 

 

+ De ki: "Ey Rabbim! Şeytanların vesveselerinden sana 

sığınırım."(23.Müminun Sûr/97) 

 

+ Halbuki şeytanın onlar üzerinde hiçbir nüfuzu yoktu. Ancak 

ahirete inananı, şüphe içinde kalandan ayırdedip bilelim diye 

(ona bu fırsatı verdik). Rabbin gerçekten her şeyi 

koruyandır.(34. Sebe Sûr/21) 

 

+ Çünkü şeytan, sizin düşmanınızdır, siz de onu düşman sayın. 

O, kendi taraftarlarını ancak ateş ehlinden olmaya çağırır.(35. 

Fatır Sûr/6) 
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+ Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa, 

hemen Allah'a sığın. Çünkü O, hakkıyla işitendir, hakkıyla 

bilendir.(41.Fussılet Sûr/36) 

 

+ Kim Rahmân'ı zikretmekten gafil olursa, yanından ayrılmayan 

bir şeytanı ona musallat ederiz. (43. Zuhruf Sûr/36) 

+Şüphesiz bu şeytanlar onları doğru yoldan alıkoyarlar da 

onlar, kendilerinin doğru yolda olduklarını sanırlar.(43. Zuhruf 

Sûr/37) 

+ O kötü fısıltılar iman edenleri üzmek için ancak şeytandan 

kaynaklanmaktadır. Oysa şeytan, Allah'ın izni olmadıkça, 

mü'minlere hiçbir zarar verebilecek değildir. Öyle ise mü'minler 

ancak Allah'a tevekkül etsinler.(58. Mücadele Sûr/10) 

 

+ Şeytan onları hakimiyeti altına alıp kendilerine Allah'ı anmayı 

unutturmuştur. İşte onlar şeytanın tarafında olanlardır. İyi bilin 

ki, şeytanın tarafında olanlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. 

.(58. Mücadele Sûr/19) 

 

ŞİFA (SAĞLIK) 
 

+ Rabbin bal arısına: Dağlardan, ağaçlardan ve insanların 

yaptıkları çardaklardan kendine evler (kovanlar) edin. (16. Nahl 

Sûr/68) 

+ Sonra meyvelerin her birinden ye ve Rabbinin sana 

kolaylaştırdığı yaylım yollarına gir, diye ilham etti. Onların 

karınlarından renkleri çeşitli bir şerbet (bal) çıkar ki, onda 
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insanlar için şifa vardır. Elbette bunda düşünen bir kavim için 

büyük bir ibret vardır. (16. Nahl Sûr/69) 

 

+ Biz, Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o, müminler için şifa 

ve rahmettir; zalimlerin ise yalnızca ziyanını artırır. (17.İsra 

Sûr/82) 

 

ŞÜKRETMEK 
 

+ Öyleyse yalnız beni anın ki ben de sizi anayım. Bana 

şükredin, sakın nankörlük etmeyin (2.Bakara Sûr/152) 

 

+ Ey iman edenler! Eğer siz ancak Allah'a kulluk ediyorsanız, 

size verdiğimiz rızıkların iyi ve temizlerinden yiyin ve Allah'a 

şükredin.(2.Bakara Sûr/172) 

 

+ Eğer şükreder ve iman ederseniz, Allah size niye azab etsin 

ki? Allah, şükrün karşılığını verendir, hakkıyla bilendir.(4.Nisa 

Sûr/147) 

 

+ Böylece insanların bazısını bazısı ile denedik ki, "Allah, 

aramızdan şu adamları mı iman nimetine lâyık gördü?" desinler. 

Allah, şükreden kullarını daha iyi bilen değil mi?(6.En’am 

Sûr/53) 
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+ Andolsun, size yeryüzünde imkân ve iktidar verdik. Sizin için 

orada birçok geçim imkânları da yarattık. Ama siz ne kadar az 

şükrediyorsunuz! (7.Araf Sûr/10) 

 

+ (Toprağı) iyi ve elverişli beldenin bitkisi, Rabbinin izniyle bol 

ve bereketli çıkar. (Toprağı) kötü ve elverişsiz olandan ise, 

faydasız bitkiden başkası çıkmaz. Şükredecek bir toplum için biz 

âyetleri işte böyle değişik biçimlerde açıklıyoruz (7.Araf Sûr/58) 

 

+ Hani Rabbiniz şöyle duyurmuştu: "Andolsun, eğer 

şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım. Eğer nankörlük 

ederseniz, hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir.(14.İbrahim 

Sûr/7) 

 

+ O, taze et yemeniz ve takınacağınız süs eşyası çıkarmanız 

için denizi sizin hizmetinize verendir. Gemilerin orada suyu yara 

yara gittiğini görürsün. (Bütün bunlar) O'nun lütfundan nasip 

aramanız ve şükretmeniz içindir" (16.Nahl Sûr/14) 

 

+ Allah sizi, analarınızın karnından siz hiçbir şey bilmez 

durumda iken çıkardı. Şükredesiniz diye size kulaklar, gözler ve 

kalpler verdi. (16.Nahl Sûr/78) 

 

+ Artık Allah'ın size helâl ve temiz olarak verdiği rızıklardan 

yiyin. Eğer yalnız ona ibadet ediyorsanız, Allah'ın nimetine 

şükredin. (16.Nahl Sûr/114) 
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+ Hâlbuki O, sizin için kulakları, gözleri ve gönülleri yaratandır. 

Ne kadar az şükrediyorsunuz!(23.Mü’minun Sûr/78) 

 

+ Kitaptan bilgisi olan biri, "Ben onu, gözünü kapayıp açmadan 

önce sana getiririm" dedi. Süleyman, tahtı yanında yerleşmiş 

hâlde görünce şöyle dedi: "Bu, şükür mü, yoksa nankörlük mü 

edeceğim diye beni denemek için, Rabbimin bana bir lütfudur. 

Kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de 

nankörlük ederse (bilsin ki) Rabbim her bakımdan sınırsız 

zengindir, cömerttir."(27.Neml Sûr/40) 

 

+  Allah, rahmetinden ötürü geceyi içinde dinlenesiniz; gündüzü 

de, lütfundan isteyesiniz ve şükredesiniz diye sizin için 

yarattı.(28.Kasas Sûr/73) 

 

+ Andolsun, biz Lokmân'a "Allah'a şükret" diye hikmet verdik. 

Kim şükrederse, ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de 

nankörlük ederse, bilsin ki Allah her bakımdan sınırsız 

zengindir, övülmeye lâyıktır.(31.Lokman Sûr/12) 

 

+ Sonra onun neslini bir öz sudan, değersiz bir sudan yarattı 

 

+ Sonra onu şekillendirip ona ruhundan üfledi. Sizin için işitme, 

görme ve idrak duygularını yarattı. Ne kadar az 

şükrediyorsunuz!(32.Secde Sûr/8,9) 
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+ Hayır, yalnız Allah'a ibadet et ve şükredenlerden 

ol.(39.Zümer Sûr/66) 

 

+ Allah, içinde rahat edesiniz diye geceyi ve (her şeyi) gösterici 

(aydınlık) olarak da gündüzü yaratandır. Şüphesiz Allah, 

insanlara karşı sonsuz iyilik sahibidir, fakat insanların çoğu 

şükretmezler.(40.MüminSûr/61) 

 

+ De ki: "O, sizi yaratan ve size kulaklar, gözler ve kalpler 

verendir. Ne kadar da az şükrediyorsunuz!"(67.Mülk Sûr/23) 

 

TAKVA (ALLAHA KARŞI GELMEKTEN SAKINMAK) 
 
2.Bakara Sûr/ 
 
2. Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı 

gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. 

3. Onlar gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine 

rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar. 

4. Onlar sana indirilene de, senden önce indirilenlere de 

inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanırlar. 

5. İşte onlar Rab'lerinden (gelen) bir doğru yol üzeredirler ve 

kurtuluşa erenler de işte onlardır. 

 

+ Hayır! (Gerçek, onların dediği değil.) Kim sözünü yerine 

getirir ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsa şüphesiz Allah da 

sakınanları sever.(3. Ali İmran Sûr/76) 
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+ Şüphesiz Allah, kendisine karşı gelmekten sakınanlar ve iyilik 

yapanlarla beraberdir.(16. Nahl Sûr/128) 

 

+ Hidayete erenlere gelince, Allah onların hidayetini artırır. 

Onların Allah'a karşı gelmekten sakınmalarını sağlar.(47. 

Muhammed Sûr/17) 

 

+ Ey insanlar! Şüphe yok ki, biz sizi bir erkek ve bir dişiden 

yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere 

ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, O'na karşı gelmekten 

en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla 

haberdâr olandır.(49. Hucurat Sûr/13) 

 

+ O halde, gücünüz yettiği kadar Allah'a karşı gelmekten 

sakının. Dinleyin, itaat edin, kendi iyiliğiniz için harcayın. Kim 

nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerin ta 

kendileridir(64. Tegabun Sûr/16) 

 

 

+ Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için Rableri 

katında Naîm cennetleri vardır.(68.Kalem Sûr/34) 

 

NOT: 

Hz. Muhammed (s.a.v)’in takva hakkında söylediği bazı 

hadisler: 
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 “İnsanın cennete girmesine en çok sebep olan şey, onun 

Allah’a karşı duyduğu takvasıdır.”(Ahmed b. Hanbel , 2. 392, 

442) 

 “Allah’a karşı takva sahibi olmanızı tavsiye ederim.”(Ebu 

Davud, Sünen, 5; Tirmizi, İlim, 16; Ahmed b. Hanbel ,325) 

 “Arabın arap olmayana hiçbir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak 

takva iledir.”(Ahmed b. Hanbel, 5, 411) 

 

TEVRAT VE İNCİLİN TAHRİF EDİLDİĞİ (BOZULDUĞU) 
 

+ İşte, verdikleri sözlerini bozmaları sebebiyledir ki onları 

lanetledik, kalplerini de kaskatı kıldık. Kelimeleri yerlerinden 

kaydırarak (tahrif edip) değiştiriyorlar. Akıllarından 

çıkarmamaları istenen şeylerden önemli bir kısmını da 

unuttular. (Ey Muhammed!) İçlerinden pek azı hariç, onların 

daima bir hainliğini görüyorsun. Yine de sen onları affet ve 

aldırış etme. Çünkü Allah iyilik yapanları sever. (5. Maide 

Sûr/13) 

 

+ Biz hıristiyanız" diyenlerden de sağlam söz almıştık. Ama 

onlar da akıllarından çıkarmamaları istenen şeylerden önemli bir 

kısmını unuttular. Bu sebeple biz de aralarına kıyamet gününe 

kadar sürecek düşmanlık ve kini salıverdik. Allah ne yapmakta 

olduklarını onlara bildirecek! (5. Maide Sûr/14) 

 

TEMİZLİK 
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+ Ey insanlar! Yeryüzünde bulunanların helâl ve temiz 

olanlarından yeyin, şeytanın peşine düşmeyin; zira şeytan sizin 

açık bir düşmanınızdır.(2. Bakara Sûr/168) 
 
+ Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden helal, iyi ve temiz 

olarak yiyin ve kendisine inanmakta olduğunuz Allah'a karşı 

gelmekten sakının.(5.Maide Sûr/88) 

 

+ Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi, 

dirseklere kadar ellerinizi ve -başlarınıza mesh edip- her iki 

topuğa kadar da ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüp iseniz, iyice 

yıkanarak temizlenin. Hasta olursanız veya seferde 

bulunursanız veya biriniz abdest bozmaktan (def-i hacetten) 

gelir veya kadınlara dokunur (cinsel ilişkide bulunur) da su 

bulamazsanız, o zaman temiz bir toprağa yönelin. Onunla 

yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin (Teyemmüm edin). Allah, size 

herhangi bir güçlük çıkarmak istemez. Fakat O, sizi tertemiz 

yapmak ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister ki 

şükredesiniz.(6.Maide Sûr/6) 

 

+ Elbiseni tertemiz tut.(74. Müddesir Sûr/4) 

 

TESETTÜR (ÖRTÜNME) 
 

+ Ey Âdemoğulları! Size avret yerlerinizi örtecek giysi ve 

süslenecek elbise verdik. Takva (Allah'a karşı gelmekten 

sakınma) elbisesi var ya, işte o daha hayırlıdır. Bu (giysiler), 
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Allah'ın rahmetinin alametlerindendir. Belki öğüt alırlar (diye 

onları insanlara verdik).(7.Araf Sûr/26) 

 

+ Ey Ademoğulları! Her mescitde ziynetinizi takının (güzel ve 

temiz giyinin). Yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü o, israf 

edenleri sevmez. (7.Araf Sûr/31) 

 

+ De ki: "Allah'ın, kulları için yarattığı zîneti ve temiz rızkı kim 

haram kılmış?" De ki: "Bunlar, dünya hayatında mü'minler 

içindir. Kıyamet gününde ise yalnız onlara özgüdür. İşte bilen 

bir topluluk için âyetleri, ayrı ayrı açıklıyoruz." (7.Araf Sûr/32) 

 

+ Mü'min kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, 

ırzlarını korusunlar. (Yüz ve el gibi) görünen kısımlar müstesna, 

zînet (yer)lerini göstermesinler. Başörtülerini ta yakalarının 

üzerine kadar salsınlar. Zinetlerini, kocalarından, yahut 

babalarından,………………… başkalarına göstermesinler. 

Gizledikleri zinetler bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar. Ey 

mü'minler, hep birlikte tövbe ediniz ki kurtuluşa 

eresiniz!(24.Nur Sûr/31) 

 

+ Artık evlenme ümidi beslemeyen, hayızdan ve doğumdan 

kesilmiş yaşlı kadınların zinetlerini göstermeksizin dış 

elbiselerini çıkarmalarında kendileri için bir günah yoktur. Ama 

yine sakınmaları onlar için daha hayırlıdır. Allah hakkıyla 

işitendir, hakkıyla bilendir.(24.Nur Sûr/60) 
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+. Evlerinizde oturun. Önceki cahiliye dönemi kadınlarının açılıp 

saçıldığı gibi siz de açılıp saçılmayın. Namazı kılın, zekâtı verin. 

Allah'a ve Resûlüne itaat edin. Ey Peygamberin ev halkı! Allah, 

sizden ancak günah kirini gidermek ve sizi tertemiz yapmak 

istiyor.(33.Ahzab Sûr/33) 

 

+ Ey Peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve müminlerin 

kadınlarına söyle, bedenlerini örtecek elbiselerini giysinler. Bu 

onların tanınıp incitilmemelerine de daha uygundur. Şüphesiz 

Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.(33. Ahzap 

Sûr/59) 

 

TÖVBENİN KABULÜ 
 

+ Ancak tövbe edip durumlarını düzeltenler ve gerçeği açıkça 

ortaya koyanlar (lânetlenmekten) kurtulmuşlardır. Çünkü ben 

onların tövbelerini kabul ederim. Zira ben tövbeleri çok kabul 

edenim, çok merhamet edenim.(2.Bakara Sûr/160) 

 

+ Şüphesiz iman ettikten sonra inkâr eden, sonra da inkarda 

ileri gidenlerin tövbeleri asla kabul edilmeyecektir. İşte onlar 

sapıkların ta kendileridir.(3.Ali İmran Sûr/90) 

 

+Allah katında (makbul) tövbe, ancak bilmeyerek günah işleyip 

sonra çok geçmeden tövbe edenlerin tövbesidir. İşte Allah, 

bunların tövbelerini kabul buyurur. Allah, hakkıyla bilendir, 

hüküm ve hikmet sahibidir.(4. Nisa Sûr/17) 
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+ Ölünceye kadar günahlar işleyip de öleceğini anlayınca – 

şimdi tövbe ettim – diyenlerin ve inkâr üzere ölenlerin tövbesi, 

gerçek tövbe değildir.” (4. Nisa Sur/18) 

 

+Eğer size yasaklanan (günahların) büyüklerinden kaçınırsanız, 

sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir yere koyarız. 

(4.Nisa Sûr/31) 

 

+ Kim bir kötülük yapar yahut kendine zulmeder, sonra da 

Allah'tan bağışlama dilerse, Allah'ı çok bağışlayıcı ve çok 

merhamet edici bulur.(4.Nisa Sûr/110) 

 

+Şüphesiz Allah, kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. 

Bunun dışındaki günahları, dilediği kimseler için bağışlar. Allah'a 

ortak koşan kuşkusuz, derin bir sapıklığa düşmüştür.(4.Nisa 

Sûr/116) 

+Her kim de işlediği zulmünün arkasından tövbe edip 

durumunu düzeltirse kuşkusuz, Allah onun tövbesini kabul eder. 

Şüphesiz Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet 

edendir.(5.Maide Sûr/39) 

 

+ Âyetlerimize iman edenler sana geldikleri zaman, de ki: 

"Selâm olsun size! Rabbiniz kendi üzerine rahmeti (merhameti) 

yazdı. Şöyle ki: Sizden kim cahillikle bir kabahat işler de sonra 

peşinden tövbe eder, kendini düzeltirse (bilmiş olun ki) O, çok 

bağışlayandır, çok merhamet edendir."(6. En’am Sûr/54) 
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+ Günahın açığını da bırakın, gizlisini de. Çünkü günah 

kazananlar yaptıkları karşılığında cezalandırılacaklardır. 

(6.En’am Sûr/120) 

 

+Kötülükleri işleyip de sonra ardından tövbe edenler ile 

iman(larında sebat) edenlere gelince şüphe yok ki, Rabbin 

ondan (tövbeden) sonra elbette çok bağışlayandır, çok 

merhamet edendir.(7.Araf Sûr/153) 

 

+ Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra da O'na tövbe edin ki 

sizi belirlenmiş bir süreye (ömrünüzün sonuna) kadar güzel bir 

şekilde yararlandırsın ve her fazilet sahibine faziletinin 

karşılığını versin. Eğer yüz çevirirseniz, ben sizin adınıza büyük 

bir günün azabından korkuyorum.(11.Hud Sûr/3) 

 

+ (Şu’ayip şöyle dedi..)"Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra 

O'na tövbe edin. Şüphesiz Rabbim çok merhametlidir, çok 

sevendir."(11.Hud Sûr/90) 

 

+ Sonra, şüphesiz ki Rabbin; cahillik sebebiyle kötülük yapan, 

sonra bunun ardından tövbe eden ve durumunu düzeltenlerden 

yanadır. Şüphesiz Rabbin bundan sonra da elbette çok 

bağışlayandır, çok merhamet edendir.(16.Nahl Sûr/119) 
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+ Rabbiniz, içinizde olanı en iyi bilendir. Eğer siz iyi kişiler 

olursanız, şunu bilin ki Allah tövbeye yönelenleri çok 

bağışlayandır.(17.İsra Sûr/25) 

 

+ "Şüphe yok ki ben, tövbe edip inanan ve salih ameller 

işleyen, sonra da doğru yol üzere devam eden kimse için son 

derece affediciyim."(20.Ta-ha Sûr/82) 

 

+ Kim de tövbe eder ve salih amel işlerse işte o, Allah'a, 

tövbesi kabul edilmiş olarak döner (25.Furkan Sûr/71) 

 

+ "Ancak kim zulmeder de sonra (yaptığı) kötülüğün yerine 

iyilik yaparsa bilsin ki şüphesiz ben çok bağışlayıcıyım, çok 

merhamet edenim."(27.Neml Sûr/11) 

 

+O, kullarının tövbesini kabul eden, kötülükleri bağışlayan ve 

yaptıklarınızı bilendir. (42.Şura Sûr/25) 

+ Allah, iman edip iyi işler yapanların tövbesini kabul eder, 

lütfundan onlara, fazlasını verir. Kâfirlere gelince, onlara da 

çetin bir azap vardır. (42.Şura Sûr/26) 

 

+ Ey iman edenler! Allah'a içtenlikle tövbe edin. Belki Rabbiniz 

sizin kötülüklerinizi örter ve peygamberi ve onunla birlikte iman 

edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi, içlerinden ırmaklar 

akan cennetlere sokar. Onların nurları önlerinden ve 

sağlarından aydınlatır, gider. "Ey Rabbimiz! nûrumuzu bizim için 
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tamamla, bizi bağışla; çünkü senin her şeye hakkıyla gücün 

yeter" derler.(66. Tahrim Sûr/8) 

 

+Şüphesiz mü'min erkeklerle mü'min kadınlara işkence edip, 

sonra da tövbe etmeyenlere; cehennem azabı ve yangın azabı 

vardır. (85.Buruç Sûr/10) 

 

TUZAK KURMAK 
 
+ Kötülük tuzakları kuranlar, Allah'ın, kendilerini yere 

geçirmeyeceğinden veya kendilerine bilemeyecekleri bir yerden 

azabın gelmeyeceğinden emin mi oldular?(16. Nahl Sûr/45)  
 

ÜSTÜN OLMAK 
 

+ Ey insanlar! Şüphe yok ki, biz sizi bir erkek ve bir dişiden 

yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere 

ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, O'na karşı gelmekten 

en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla 

haberdâr olandır.( 49. Hucurat Sûr/13) 

 

NOT: 

Hz. Muhammed (s.a.v)’in üstünlük hakkında ki hadisi: 

  

 “Arabın Arap olmayana hiçbir üstünlüğü yoktur. Üstünlük 

ancak takva iledir.”(Ahmed b. Hanbel, 5, 411) 
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YAĞMUR OLAYI 
 
+ Rüzgârları rahmetinin önünde müjde olarak gönderen O'dur. 

Sonunda onlar (o rüzgârlar), ağır bulutları yüklenince onu ölü 

bir memlekete sevk ederiz. Orada suyu indirir ve onunla türlü 

türlü meyveler çıkarırız. İşte ölüleri de böyle çıkaracağız. Her 

halde bundan ibret alırsınız.(7. Araf Sûr/57) 
 
 
+ Biz, rüzgârları aşılayıcı olarak gönderdik ve gökten bir su 

indirdik de onunla su ihtiyacınızı karşıladık. (Biz bunları 

yapmasaydık) siz onu (yeterli) suyu depolayamazdınız.(15 Hicr 

Sûr/22 

+Gökten uygun bir ölçüde yağmur indirip onu arzda durdurduk. 

Bizim onu gidermeye de elbet gücümüz yeter.(23. Mü’minun 

Sûr/18) 

+ Görmez misin ki Allah bir takım bulutları (çıkarıp) sürüyor; 

sonra onları bir araya getirip üstüste yığıyor. İşte görüyorsun ki 

bunlar arasından yağmur çıkıyor. O, gökten, oradaki dağlardan 

(dağlar büyüklüğünde bulutlardan) dolu indirir. Artık onu 

dilediğine isabet ettirir; dilediğinden de onu uzak tutar; (bu 

bulutların) şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri alır!(24. Nur 

Sûr/43) 

 

+ Allah O'dur ki, rüzgârları gönderir, bunlar da bulutu kaldırır. 

Derken, Allah onu gökte dilediği gibi yayar ve parça parça eder; 

nihayet arasından yağmurun çıktığını görürsün. Allah dilediği 

kullarına yağmuru nasip edince, onlar seviniverirler.(30. Rum 

Sûr/48) 
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YALAN VE KÖTÜ SÖZ SÖYLEMEK 
 

+ Dilleriniz yalana alışageldiğinden dolayı, Allah'a karşı yalan 

uydurmak için, "Şu helâldir", "Şu haramdır" demeyin. Şüphesiz, 

Allah'a karşı yalan uyduranlar, kurtuluşa eremezler.(16. Nahl 

Sûr/116) 

 

+ Bu böyle. Kim Allah'ın hükümlerine saygı gösterirse bu Rabbi 

katında kendisi için bir hayırdır. Haramlığı size okunanların 

(bildirilenlerin) dışında bütün hayvanlar size helal kılındı. Artık 

putlara tapma pisliğinden kaçının, yalan sözden kaçının.(22.Hac 

Sûr/30) 

 

+ Dikkat et, hâlis din yalnız Allah'ındır. O'nu bırakıp kendilerine 

bir takım dostlar edinenler: Onlara, bizi sadece Allah'a 

yaklaştırsınlar diye kulluk ediyoruz, derler. Doğrusu Allah, 

ayrılığa düştükleri şeylerde aralarında hüküm verecektir. 

Şüphesiz Allah, yalancı ve inkârcı kimseyi doğru yola iletmez. 

(39.Zumer Sûr/3) 

 

+ Firavun ailesinden olup, imanını gizleyen bir mümin adam 

şöyle dedi: Siz bir adamı "Rabbim Allah'tır" diyor diye öldürecek 

misiniz? Halbuki o, size Rabbinizden apaçık mucizeler 

getirmiştir. Eğer o yalancı ise yalanı kendisinedir. Eğer doğru 

söylüyorsa sizi tehdit ettiğinin (azâbın), bir kısmı olsun gelip 
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size çatar. Şüphesiz Allah, haddi aşan, yalancı kimseyi doğru 

yola eriştirmez.(40. Mü’min Sûr/28) 

 

+  Cehalet içinde gaflete dalmış olan (ve "Muhammed şairdir, 

delidir" diyen) yalancılar kahrolsun!(51.Zariyat Sûr/10,11) 

+ Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? 
+ Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz, Allah katında büyük 

gazap gerektiren bir iştir.(61.Saff Sûr/2,3) 

 

YARATILIŞ ÖZELLİKLERİ 
 

+ O öyle bir Rab'dır ki, sizi çamurdan yaratmış, sonra (her 

birinize) bir ecel tayin etmiştir. (Kıyametin kopması için) 

belirlenmiş bir ecel de onun katındadır. Siz ise hâlâ şüphe 

ediyorsunuz.(6.En’am Sûr/2) 

 

+ O, sizi bir tek candan yaratandır. Sizin bir karar kılma yeriniz, 

bir de emanet bırakılma yeriniz var. Biz anlayan bir toplum için 

âyetleri ayrı ayrı açıklamışızdır. (6.En’am Sûr/98) 

 

+ Şüphesiz sizin Rabbiniz, gökleri ve yeri altı gün içinde (altı 

evrede) yaratan ve Arş'a kurulan, geceyi, kendisini durmadan 

takip eden gündüze katan, güneşi, ayı ve bütün yıldızları da 

buyruğuna tabi olarak yaratan Allah'tır. Dikkat edin, yaratmak 

da, emretmek de yalnız O'na mahsustur. Âlemlerin Rabbi olan 

Allah'ın şanı yücedir.(7.Araf Sûr/54) 
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+ Allah, sizi bir tek nefisten yaratan ve kendisi ile huzur bulsun 

diye eşini de ondan var edendir. (İnsan) eşiyle birleşince eşi 

hafif bir yük yüklenir (gebe kalır) ve (bir müddet) onu taşır. 

Gebeliği ağırlaşınca her ikisi de Rableri Allah'a, "Eğer bize iyi ve 

sağlıklı bir çocuk verirsen, elbette şükredenlerden olacağız" diye 

dua ederler.(7.Araf Sûr/189) 

 

+ O, güneşi bir ışık (kaynağı), ayı da (geceleyin) bir aydınlık 

(kaynağı) kılan, yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için ona 

menziller takdir edendir. Allah bunları (boş yere değil) ancak 

gerçek ile (hikmeti gereğince) yaratmıştır. O, âyetlerini, bilen 

bir topluma ayrı ayrı açıklamaktadır.(10. Yunus Sûr/5) 

 

+ Allah, her dişinin neye gebe olduğunu, rahimlerin artırdığı 

şeyi ve eksilttiği şeyi bilir. Her şey onun katında bir ölçü 

iledir.(13. Rad Sûr/8) 

 

+ Andolsun, biz insanı kuru bir çamurdan, şekillendirilmiş bir 

balçıktan yarattık.(15.Hicr Sûr/26) 

 

+ Cinleri de daha önce dumansız ateşten yaratmıştık.(15.Hicr 

Sûr/27) 

 

+ Hani Rabbin meleklere, "Ben kuru bir çamurdan, 

şekillendirilmiş balçıktan bir insan yaratacağım. Onu düzenleyip 

içine ruhumdan üflediğim zaman, onun için hemen saygı ile 

eğilin" demişti.(15.Hicr Sûr/28-29) 
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+ Atları, katırları ve eşekleri binmeniz ve (gözlere) zinet olsun 

diye (yarattı). Allah şu anda bilemeyeceğiniz daha nice (nakil 

vasıtaları) yaratır.(16.Nahl Sûr/8) 

 

+ Allah size kendi nefislerinizden eşler yarattı, eşlerinizden de 

sizin için oğullar ve torunlar yarattı ve sizi temiz gıdalarla 

rızıklandırdı. Onlar hâla bâtıla inanıp Allah'ın nimetine nankörlük 

mü ediyorlar? .(16.Nahl Sûr/72) 

 

+ O, geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır. Her biri bir 

yörüngede yüzmektedirler.(21. Enbiya Sûr/33) 

 

+ Ey insanlar! Ölümden sonra diriliş konusunda herhangi bir 

şüphe içindeyseniz (düşünün ki) hiç şüphesiz biz sizi topraktan, 

sonra az bir sudan (meniden), sonra bir "alaka"dan, sonra da 

yaratılışı belli belirsiz bir "mudga"dan yarattık ki size 

(kudretimizi) apaçık anlatalım. Dilediğimizi belli bir süreye 

kadar rahimlerde durduruyoruz. Sonra sizi bir çocuk olarak 

çıkarıyor, sonra da (akıl, temyiz ve kuvvette) tam gücünüze 

ulaşmanız için (sizi kemale erdiriyoruz.) İçinizden ölenler olur. 

Yine içinizden bir kısmı da ömrün en düşkün çağına ulaştırılır ki, 

bilirken hiçbir şey bilmez hâle gelsin. Yeryüzünü de ölü, 

kupkuru görürsün. Biz, onun üzerine yağmur indirdiğimiz 

zaman kıpırdar, kabarır ve her türden iç açıcı çift çift bitkiler 

bitirir.(22.Hac Sûr/5) 
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+ Andolsun, biz insanı, çamurdan (süzülmüş) bir özden 

yarattık.(23.Mü’minün Sûr/12) 

 

+Sonra onu az bir su (meni) hâlinde sağlam bir karargâha (ana 

rahmine) yerleştirdik.(23.Mü’minün Sûr/13) 

 

+Sonra bu az suyu "alaka" hâline getirdik. Alakayı da "mudga" 

yaptık. Bu "mudga"yı da kemiklere dönüştürdük ve bu 

kemiklere de et giydirdik. Nihayet onu bambaşka bir yaratık 

olarak ortaya çıkardık. Yaratanların en güzeli olan Allah'ın şânı 

ne yücedir!(23.Mü’minün Sûr/14) 

 

+"Sizi boşuna yarattığımızı ve bize tekrar döndürülmeyeceğinizi 

mi sandınız?"(23.Mü’minün Sûr/115) 

 

+ O, göklerin ve yeryüzünün mülkü (hükümranlığı) kendisine 

ait olandır. Çocuk edinmemiştir. Mülkünde hiçbir ortağı da 

yoktur. O her şeyi yaratmış ve yarattığı O şeyleri bir ölçüye 

göre takdir etmiştir.(25. Furkan Sûr/2) 

 

+Sizi topraktan yaratması, O'nun (varlığının ve kudretinin) 

delillerindendir. Sonra bir de gördünüz ki siz beşer olmuş 

(çoğalıp) yayılıyorsunuz. (30.Rum Sûr/20) 

 

+  Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler 

yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de 
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O'nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda 

düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. (30.Rum Sûr/21) 

 

+ Göklerin ve yerin yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin farklı 

olması da onun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. 

Şüphesiz bunda bilenler için elbette ibretler vardır (30.Rum 

Sûr/22) 

 

+ Sizi güçsüz yaratan, sonra güçsüzlügün ardından kuvvet 

veren ve sonra kuvvetin ardından güçsüzlük ve ihtiyarlık veren, 

Allah'tır. O, dilediğini yaratır. O, hakkıyla bilendir, üstün kudret 

sahibidir.(30. Rum. Sûr/54) 

 

+ Allah, gökleri ve yeri, ikisi arasındakileri altı gün içinde (altı 

evrede) yaratan sonra da Arş'a kurulandır. Sizin için ondan 

başka hiçbir dost, hiçbir şefaatçi yoktur. Hâlâ düşünüp öğüt 

almayacak mısınız? (32.Secde Sûr/4) 

 

+ O ki, yarattığı her şeyi güzel yaptı. İnsanı yaratmaya da 

çamurdan başladı. 

+ Sonra onun neslini bir öz sudan, değersiz bir sudan yarattı. 

+ Sonra onu şekillendirip ona ruhundan üfledi. Sizin için işitme, 

görme ve idrak duygularını yarattı. Ne kadar az 

şükrediyorsunuz!( 32. Secde Sûr/7,8,9) 

 

+ Allah sizi önce topraktan, sonra da az bir sudan (meniden) 

yarattı. Sonra sizi (erkekli dişili) eşler yaptı. Allah'ın ilmine 
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dayanmadan hiçbir dişi ne hamile kalır ne de doğurur. Herhangi 

bir kimseye uzun ömür verilmez yahut ömrü kısaltılmaz ki bu 

bir kitapta (Levh-i Mahfuz'da yazılı) olmasın. Şüphesiz bu 

Allah'a kolaydır. (35.Fatır Sûr/11) 

 

+ Kime uzun ömür verirsek, onu yaratılış itibariyle tersine 

çeviririz (gücünü azaltırız). Hâlâ düşünmeyecekler mi? 

(36.Yasin Sûr/68) 

 

+ Biz göğü, yeri ve ikisi arasındakileri boş yere yaratmadık. Bu 

(yaratılanların boş yere yaratıldığı iddiası) inkar edenlerin 

zannıdır. Cehennem ateşinden dolayı vay inkar edenlerin 

haline!(38. Sad Sûr/27) 

 

+ Hani, Rabbin meleklere şöyle demişti: "Muhakkak ben 

çamurdan bir insan yaratacağım." ."(38. Sad Sûr/71) 

 

+ "Onu şekillendirip içine ruhumdan üflediğim zaman onun için 

saygı ile eğilin."(38. Sad Sûr/72) 

 

+  O, sizi bir tek nefisten yarattı. Sonra ondan eşini var etti. 

Sizin için hayvanlardan (erkek ve dişi olarak) sekiz eş yarattı. 

Sizi annelerinizin karnında bir yaratılıştan öbürüne geçirerek üç 

(kat) karanlık içinde oluşturuyor. İşte Rabbiniz olan Allah 

budur. Mülk (mutlak hâkimiyet) yalnız O'nundur. O'ndan başka 

hiçbir ilâh yoktur. O hâlde, nasıl oluyor da haktan 

döndürülüyorsunuz? (39.Zumer Sûr/6) 
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+ Allah, yeryüzünü sizin için karar kılma yeri, göğü de binâ 

yapan; size şekil verip de şekillerinizi güzel kılan ve sizi temiz 

şeylerle rızıklandırandır. İşte Rabbiniz Allah! Âlemlerin Rabbi 

Allah ne yücedir!(40.Mümin Sûr/64) 

 

+  O, sizi (önce) topraktan, sonra az bir sudan (meniden), 

sonra "alaka"dan yaratan, sonra sizi (ana rahminden) çocuk 

olarak çıkaran, onra olgunluk çağına ulaşmanız, sonra da 

ihtiyarlamanız için sizi yaşatandır. İçinizden önceden ölenler de 

vardır. Allah bunları, belli bir zamana erişmeniz ve düşünüp akıl 

erdirmeniz için yapar. (40.Mü’min Sûr/67) 

 

+ De ki: "Siz mi yeri iki günde (iki evrede) yaratanı inkâr ediyor 

ve O'na ortaklar koşuyorsunuz? O, âlemlerin Rabbidir." 

(41.Fusslet Sûr/9) 

 

+ O, dört gün içinde (dört evrede), yeryüzünde yükselen sabit 

dağlar yarattı, orada bolluk ve bereket meydana getirdi ve 

orada rızık arayanların ihtiyaçlarına uygun olarak rızıklar takdir 

etti.(41.Fusslet Sûr/10) 

 

+ Sonra duman halinde bulunan göğe yöneldi; ona ve 

yeryüzüne, "İsteyerek veya istemeyerek gelin" dedi. İkisi de, 

"İsteyerek geldik" dediler. (41.Fusslet Sûr/11) 
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+ Böylece onları, iki günde (iki evrede) yedi gök olarak yarattı 

ve her göğe kendi işini bildirdi. En yakın göğü kandillerle 

süsledik ve onu koruduk. İşte bu, mutlak güç sahibi ve hakkıyla 

bilen Allah'ın takdiridir. (41.Fusslet Sûr/12) 

 

+ Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Dilediğini yaratır; 

dilediğine kız çocukları, dilediğine de erkek çocukları bahşeder. 

+ Yahut onları, hem erkek hem de kız çocukları olmak üzere çift 

verir. Dilediğini de kısır kılar. O, her şeyi bilendir, her şeye gücü 

yetendir. (42. Şura Sûr/49-50) 

 

+Andolsun, insanı biz yarattık ve nefsinin ona verdiği vesveseyi 

de biz biliriz. Çünkü biz ona şah damarından daha yakınız. 

(50.Kaf Sûr/16) 

+ Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye 

yarattım.(51.Zariyat Sûr/56) 

 

+  Gerçekten biz, her şeyi bir ölçü ve dengede 

yarattık.(54.Kamer Sûr/49) 

 

+  Güneş ve ay bir hesaba göre hareket 

etmektedir.(55.Rahman Sûr/5) 

 

+ Allah insanı, pişmiş çamur gibi bir balçıktan yarattı. 

+ "Cin" i de yalın bir ateşten yarattı(55.Rahman Sûr/14,15) 
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 + Biz onları (hurileri) yepyeni bir yaratılışta yarattık. Onları 

ahiret mutluluğuna erenler için, hep bir yaşta eşlerini çok seven 

gösterişli bakireler yaptık.(56.Vakia Sûr/35, 36,37,38) 

 

+ . Gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yarattı. Sizi 

şekillendirdi ve şekillerinizi de güzel yaptı. Dönüş yalnız O'nadır. 

(64.Teğabün Sûr/3) 

 

+ Evet bizim, onun parmak uçlarını bile düzenlemeye gücümüz 

yeter.(1)(75.Kıyamet Sûr/4) 

(1) Diğer canlılara göre insanın el ve parmakları daha 

mükemmel yapıdadır. Hele parmak ucu izlerinin tüm insanlarda 

birbirinden farklı oluşu göz önüne alınacak olursa, âyetin 

üzerinde durduğu noktanın önemi anlaşılır. 

 

+ İnsan, kendisinin başıboş bırakılacağını mı 

zanneder.(75.Kıyamet Sûr/36) 

 

+ O dökülen meniden ibaret az bir su değil miydi? (75.Kıyamet 

Sûr/37) 

+ Sonra bu, bir "alaka" oldu. Derken Allah onu yaratıp güzelce 

şekillendirdi. ?(75.Kıyamet Sûr/38) 

+ Nihayet ondan da erkek ve dişi iki eşi var etti. (75.Kıyamet 

Sûr/39) 

+ Şimdi, bunları yapan Allah'ın ölüleri diriltmeye gücü yetmez 

mi?(75.Kıyamet Sûr/40) 
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+ Şüphesiz biz insanı, karışım halindeki az bir sudan (meniden) 

yarattık ve onu imtihan edeceğiz. Bu sebeple onu işitir ve görür 

kıldık.(76. İnsan Sûr/2) 

 

+Biz sizi bayağı bir sudan (meniden) yaratmadık mı? 

(77.Mürselat Sûr./20) 

 

+ Sonra onu belli bir süreye kadar sağlam bir yerde (ana 

rahminde) tuttuk. (77.Mürselat Sûr./21) 

  

+ Sonra da ona ölçülü bir biçim verdik. Biz ne güzel biçim 

verenleriz! (77.Mürselat Sûr./23) 

 

+  Az bir sudan (meniden). Onu yarattı ve ona ölçülü bir şekil 

verdi.(80. Abese Sûr/19) 

 

+ O Allah ki seni yarattı, seni düzgün ve dengeli kılıp, ölçülü bir 

biçim verdi.(82. İnfitar Sûr/7) 

 

+ Hiçbir kimse yoktur ki, üzerinde koruyucu 

bulunmasın.(86.Tarık Sûr/4) 

 

+ Sen bu beldedeyken bu beldeye (Mekke'ye), babaya ve 

ondan meydana gelen çocuğa yemin ederim ki biz insanı bir 

sıkıntı ve zorluk içinde (olacak ve bunlara göğüs gerecek 

şekilde) yarattık.(90.Beled Sûr/1,2,3,4) 
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+ Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.(95.Tin 

Sûr/4) 

 

YARDIM (İYİLİK) ETMEK 
 

+ Sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki: 

"Hayır olarak ne harcarsanız o, ana-baba, akraba, yetimler, 

fakirler ve yolda kalmışlar içindir. Hayır olarak ne yaparsanız, 

gerçekten Allah onu hakkıyla bilir." .(2.Bakara Sûr/215) 

 

+ Ey iman edenler! Hiçbir alış verişin, hiçbir dostluğun ve hiçbir 

şefaatin olmadığı kıyamet günü gelmeden önce, size rızık olarak 

verdiklerimizden Allah yolunda harcayın. İnkar edenler ise 

zalimlerin ta kendileridir. .(2.Bakara Sûr/254) 

 

+ Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve yerden sizin 

için çıkardıklarımızdan Allah yolunda harcayın. Kendinizin göz 

yummadan alıcısı olmayacağınız bayağı şeyleri vermeye 

kalkışmayın ve bilin ki Allah, her bakımdan zengindir, övülmeye 

layıktır.(2.Bakara Sûr/267) 

 

+Onları hidayete erdirmek sana ait değildir. Fakat Allah, 

dilediğini hidayete erdirir. Hayır olarak ne harcarsanız, kendiniz 

içindir. Zaten siz ancak Allah'ın rızasını kazanmak için 

harcarsınız. Hayır olarak her ne harcarsanız -hiç hakkınız 

yenmeden- karşılığı size tastamam ödenir.(2.Bakara Sûr/272) 

 



 339

+ Mallarını gece gündüz; gizli ve açık Allah yolunda harcayanlar 

var ya, onların Rableri katında mükafatları vardır. Onlara korku 

yoktur. Onlar mahzun da olacak değillerdir (2.Bakara Sûr/274) 

 

+ Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla 

erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir(3.Ali İmran 

Sûr/92) 

 

+ Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, 

öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir. Allah iyilik edenleri 

sever.(3.Ali İmran Sûr/134) 

 

+ Ey iman edenler!............................. İyilik ve (Allah'ın 

yasaklarından) sakınma üzerinde yardımlaşın, günah ve 

düşmanlık üzerine yardımlaşmayın. Allah'tan korkun; çünkü 

Allah'ın cezası çetindir.(5. Maide Sûr/2) 

 

+ Allah rızık konusunda kiminizi kiminizden üstün kıldı. Üstün 

kılınanlar rızıklarını ellerinin altındakilere vermezler ki rızıkta 

hep eşit olsunlar. Şimdi Allah'ın nimetini mi inkar ediyorlar?  

(16. Nahl Sûr/71) 

 

+ Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım 

etmeyi emreder; hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, 

düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.(16.Nahl Sûr/90) 
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+ Allah'a ve Resülüne iman edin ve sizi üzerinde tasarrufa 

yetkili kıldığı maldan, (Allah yolunda) harcayın. İçinizden iman 

edip de  (Allah yolunda) harcayanlar var ya; onlar için büyük bir 

mükafat vardır.(57.Hadid Sûr/7) 

 

+ Şüphesiz ki sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar ve 

Allah'a güzel bir borç verenler var ya, (verdikleri) onlara kat kat 

ödenir. Ayrıca onlara çok değerli bir mükafat da 

vardır.(57.Hadid Sûr/18) 

 

+ (Yedirdikleri kimselere şöyle derler:) "Biz size sırf Allah rızası 

için yediriyoruz. Sizden bir karşılık ve bir teşekkür 

beklemiyoruz."(76.İnsan Sûr/9) 

 

YAZICI MELEKLER 
 
 
+  Onun önünde ve arkasında Allah'ın emriyle onu koruyan 

takipçiler (melekler) vardır. Bir toplum kendilerindeki özellikleri 

değiştirinceye kadar Allah, onlarda bulunanı değiştirmez. Allah 

bir topluma kötülük diledi mi, artık onun için geri çevrilme diye 

bir şey yoktur. Onların Allah'tan başka yardımcıları da 

yoktur.(13. Rad Sûr/11) 

+ Yoksa onların sırlarını ve gizli konuşmalarını duymadığımızı 

mı sanıyorlar? Hayır öyle değil, yanlarındaki elçilerimiz 

(melekler) yazmaktadırlar.(43. Zühruf Sûr/80) 
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+  Üstelik, biri insanın sağ tarafında, biri sol tarafında oturmuş 

iki alıcı melek de (onun yaptıklarını) alıp kaydetmektedir. 

(50.Kaf Sûr/17) 

 

+  İnsan hiçbir söz söylemez ki onun yanında (yaptıklarını) 

gözetleyen (ve kaydeden) hazır bir melek bulunmasın.(50.Kaf 

Sûr/18) 

 

+ Herkes beraberinde bir sevk edici, bir de şahitlik edici 

(melek) ile gelir.(50.Kaf Sûr/21) 

 

+ Hiç kimse yoktur ki üzerinde bir koruyucu, bir denetleyici 

bulunmasın.(86.Tarık Sûr/4) 

 

YEMİNDEN DÖNMEK 
 

+ Allah sizi, kasıtsız yeminlerinizden dolayı sorumlu tutmaz, 

fakat sizi kalplerinizin kazandığı (bile bile yaptığınız) 

yeminlerden sorumlu tutar. Allah çok bağışlayandır, halîmdir. 

(Hemen cezalandırmaz, mühlet verir) (2.Bakara Sûr/225) 

 

+ Allah'a karşı verdikleri sözü ve yeminlerini az bir bedelle 

değiştirenlere gelince, işte bunların ahirette bir payı yoktur. 

Kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacak, onlara bakmayacak 

ve onları temize çıkarmayacaktır. Onlar için acı bir azap 

vardır.(3. Ali İmran Sûr/77) 
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+ Allah, boş bulunarak ettiğiniz yeminlerle sizi sorumlu tutmaz. 

Ama bile bile yaptığınız yeminlerle sizi sorumlu tutar. Bu 

durumda yeminin keffareti, ailenize yedirdiğinizin orta 

hallisinden on yoksulu doyurmak, yahut onları giydirmek ya da 

bir köle azat etmektir. Kim (bu imkanı) bulamazsa onun 

keffareti üç gün oruç tutmaktır. İşte yemin ettiğiniz vakit 

yeminlerinizin keffareti budur. Yeminlerinizi tutun. Allah size 

âyetlerini işte böyle açıklıyor ki şükredesiniz./5.Maide Sûr/89) 

 

+ Antlaşma yaptığınız zaman, Allah'ın ahdini yerine getirin ve 

Allah'ı üzerinize şahit tutarak, pekiştirdikten sonra yeminleri 

bozmayın. Şüphesiz Allah, yapacağınız şeyleri pek iyi 

bilir.(16.Nahl Sûr/91) 

 

+ Yeminlerinizi aranızda hile ve fesat sebebi yapmayın. Sonra 

sağlamca bastıktan sonra ayak(larınız) kayar da Allah yolundan 

sapmanız sebebiyle kötü azabı tadarsınız. (Ahirette de) sizin 

için büyük bir azap vardır.(16.Nahl Sûr/94) 

 

+ Kadınlarından zıhar yaparak ayrılıp sonra da söylediklerinden 

dönecek olanlar, eşleriyle birbirlerine dokunmadan önce, bir 

köle azat etmelidirler. İşte bu hüküm ile size öğüt veriliyor. 

Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. 

+ Kim (köle azat etme imkanı) bulamazsa, eşine dokunmadan 

önce ardarda iki ay oruç tutmalıdır. Kimin de buna gücü 

yetmezse altmış fakiri doyurmalıdır. Bunlar Allah'a ve Resülüne 
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hakkıyla iman edesiniz diyedir. İşte bunlar Allah'ın sınırlarıdır. 

Kafirler için elem dolu bir azap vardır.(58.Mücadele Sûr/3-4) 

 

+ Allah (gerektiğinde) yeminlerinizi bozmayı (ve kefaret 

ödemeyi) size meşru kılmıştır. Allah sizin yardımcınızdır. O, 

hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.(66. Tahrim Sûr/2) 

 

YÜKSEK SESİN YASAKLANMASI 
 

+ Rabbinize alçak gönüllüce ve için için dua edin. Çünkü O, 

haddi aşanları sevmez (7.Araf Sûr/55) (Elmalı  Hamdi Yazır’ın 

Tefsirinden: 

 

55- Rabb'inize dua edin, yalvararak ve gizli olarak. ……..Allah'ın 

lutuf ve ihsanında cimrilik olmadığını ve fakat yaratma ve emir, 

hüküm ve hâkimiyetin ona mahsus olduğundan isteklerinizi 

yerine getirmeye mecbur olmaktan uzak bulunduğunu biliniz 

de, ona göre O'ndan dilekler dileyiniz, arzu ve ihtiyaçlarınızı 

isteyiniz. İsteyiniz ama pervasızca veya bağırıp çağırmakla 

değil, tam tazîm ile yalvararak ve bütün bir ihlas ile gizli 

yalvarma halinde. Zira muhakkak ki O, haddi aşanları sevmez. 

Herhangi bir şeyde ilâhî emrin tayin ettiği sınırı aşmak 

istiyenleri sevmez, haklarında hayır murad etmez. Şu halde 

kendilerini talep ve duadan ihtiyaçsız sayanları sevmediği gibi, 

duanın sınırını aşanları da sevmez, dualarını kabul etmez.) 
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+ Rabbini, içinden yalvararak ve korkarak, yüksek olmayan bir 

sesle sabah-akşam zikret ve gafillerden olma. (7.Araf Sûr/205) 

 

+ De ki: "(Rabbinizi) ister Allah diye çağırın, ister Rahman diye 

çağırın. Hangisiyle çağırırsanız çağırın, nihayet en güzel isimler 

O'nundur." Namazında sesini pek yükseltme, çok da kısma. İkisi 

ortası bir yol tut.(17.İsra Sûr/110) 

 

+ Yürüyüşünde tabiî ol. Sesini alçalt. Çünkü seslerin en çirkini, 

şüphesiz eşeklerin sesidir!(31.Lokman Sûr/19) 

 

+ Zulmedenleri o korkunç uğultulu ses yakaladı da yurtlarında 

diz üstü çökekaldılar.(11.Hud Sûr/67) (Not:Salih Peyg.Semud 

kavmi) 

 

+ (Azap) emrimiz gelince, Şu'ayb'ı ve onunla birlikte iman 

edenleri, katımızdan bir rahmetle kurtardık. Zulmedenleri ise o 

korkunç (uğultulu) ses yakaladı da yurtlarında diz üstü 

çökekaldılar.(11.Hud Sûr/94) 

 

+ Derken güneşin doğuşu sırasında, o korkunç uğultulu ses 

onları yakalayıverdi.(15.Hicr Sûr/73)(Not:Lut Kavmi) 

 

+ Ey iman edenler! Seslerinizi, Peygamber'in sesinin üstüne 

yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi, Peygamber'e yüksek 

sesle bağırmayın, yoksa siz farkına varmadan işledikleriniz boşa 

gider.(49.Hücurat Sûr/2) 
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ZANNA UYMAK 
 
+ Onların çoğu zandan başka bir şeye uymaz. Şüphesiz zan, 

haktan (ilimden) hiçbir şeyin yerini tutmaz. Allah onların 

yapmakta olduklarını pek iyi bilendir.(10. Yunus Sûr/36) 

 

+ Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. 

Çünkü kulak, göz ve kalp, bunların hepsi ondan 

sorumludur.(17.İsra Sûr/36) 

 

+ Ey iman edenler! Zannın bir çoğundan sakının. Çünkü zannın 

bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetlerini 

araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz 

ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan 

tiksindiniz! Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah 

tövbeyi çok kabul edendir, çok merhamet edendir.(49. Hücurat 

Sûr/12) 

 

+ Halbuki onların bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Onlar 

sadece zanna uyuyorlar. Şüphesiz zan, hakikat namına hiçbir 

şey ifade etmez.(53.Necm Sûr/28) 

 

ZEKÂT VE SADAKANIN VERİLİŞ SIRASI (ALLAH 
YOLUNDA HARCAMA) 
 

+ İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı taraflarına çevirmeniz(den 

ibaret) değildir. Asıl iyilik, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, 



 346

kitap ve peygamberlere iman edenlerin; mala olan sevgilerine 

rağmen, onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, 

(ihtiyacından dolayı) isteyene ve (özgürlükleri için) kölelere 

verenlerin; namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren, antlaşma 

yaptıklarında sözlerini yerine getirenlerin ve zorda, hastalıkta ve 

savaşın kızıştığı zamanlarda (direnip) sabredenlerin tutum ve 

davranışlarıdır. İşte bunlar, doğru olanlardır. İşte bunlar, Allah'a 

karşı gelmekten sakınanların ta kendileridir. (2.Bakara Sûr.177) 

 

+ Sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki: 

"Hayır olarak ne harcarsanız o, ana-baba, akraba, yetimler, 

fakirler ve yolda kalmışlar içindir. Hayır olarak ne yaparsanız, 

gerçekten Allah onu hakkıyla bilir.(2.Bakara Sûr/215) 

 

+ Sadakaları açıktan verirseniz ne güzel! Fakat onları gizleyerek 

fakirlere verirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır ve 

günahlarınızdan bir kısmına da keffaret olur. Allah, 

yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.(2.Bakara Sûr/271) 

 

+ (Sadakalar) kendilerini Allah yoluna adayan, yeryüzünde 

dolaşmaya güç yetiremeyen fakirler içindir. İffetlerinden dolayı 

(dilenmedikleri için), bilmeyen onları zengin sanır. Sen onları 

yüzlerinden tanırsın. İnsanlardan arsızca (bir şey) istemezler. 

Siz hayır olarak ne verirseniz, şüphesiz Allah onu bilir.(2.Bakara 

Sûr/273) 
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+ Mallarını gece gündüz; gizli ve açık Allah yolunda harcayanlar 

var ya, onların Rableri katında mükafatları vardır. Onlara korku 

yoktur. Onlar mahzun da olacak değillerdir. (2.Bakara Sûr/274) 

 

+ Allah'ın kendilerine lütfundan verdiği nimetlerde cimrilik 

edenler, bunun, kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. 

Hayır! O kendileri için bir şerdir. Cimrilik ettikleri şey kıyamet 

gününde boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası 

Allah'ındır. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.(3.Al-i 

İmran Sûr/180) 

 

+  O, çardaklı-çardaksız olarak bahçeleri, ürünleri, çeşit çeşit 

hurmalıkları ve ekinleri, zeytini ve narı (her biri) birbirine 

benzer ve (her biri) birbirinden farklı biçimde yaratandır. Bunlar 

meyve verince meyvelerinden yiyin. Hasat günü de hakkını 

(öşürünü)(30) verin, fakat israf etmeyin. Çünkü O, israf 

edenleri sevmez (30) Öşür, "onda bir" demektir.(6.En’am    

Sûr/141) 

 

+ Ey iman edenler! (Biliniz ki), hahamlardan ve râhiplerden 

birçoğu insanların mallarını haksız yollardan yerler ve (insanları) 

Allah yolundan engellerler. Altın ve gümüşü yığıp da onları Allah 

yolunda harcamayanlar yok mu, işte onlara elem verici bir azabı 

müjdele! (9.Tövbe Sûr/34) 

+ (Bu paralar) cehennem ateşinde kızdırılıp bunlarla onların 

alınları, yanları ve sırtları dağlanacağı gün (onlara denilir ki): 
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"İşte bu kendiniz için biriktirdiğiniz servettir. Artık yığmakta 

olduğunuz şeylerin (azabını) tadın!" 9.Tövbe Sûr/35) 

 

+ Yine de ki: "İster gönüllü, ister gönülsüz olarak harcayın, 

sizden asla kabul olunmayacaktır. Çünkü siz fasık bir 

topluluksunuz." .(9.Tövbe Sûr/53) 

+   Harcamalarının kabul edilmesine, yalnızca, Allah'ı ve 

Rasûlünü inkar etmeleri, namaza ancak üşene üşene gelmeleri 

ve ancak gönülsüzce harcamaları engel olmuştur.(9. Tövbe 

Sûr/54) 

 

+ Sadakalar (zekâtlar), Allah'tan bir farz olarak ancak fakirler, 

düşkünler, zekât toplayan memurlar, kalpleri İslâm'a 

ısındırılacak olanlarla (özgürlüğüne kavuşturulacak) köleler, 

borçlular, Allah yolunda cihad edenler ve yolda kalmış yolcular 

içindir. Allah, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet 

sahibidir.(9.Tövbe Sûr/60) 

 

+ Onların mallarından, onları kendisiyle arındıracağın ve 

temizleyeceğin bir sadaka (zekât) al ve onlara dua et. Çünkü 

senin duan onlar için sükûnettir (Onların kalplerini yatıştırır.) 

Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.(9.Tövbe Sûr/103) 

 

+ İnanan kullarıma söyle, namazı dosdoğru kılsınlar, hiçbir 

alışveriş ve dostluğun bulunmadığı bir gün gelmeden önce 

kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda 

gizlice ve açıktan harcasınlar.(14.İbrahim Sûr/31) 
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+ Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım 

etmeyi emreder; hayâsızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, 

düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.(16. Nahl Sûr/90) 

 

+ Akrabaya, yoksula ve yolda kalmış yolcuya haklarını ver, 

fakat saçıp savurma.(17.İsra Sûr/26) 

 

+ Eli sıkı olma, büsbütün eli açık da olma. Sonra kınanır ve 

çaresiz kalırsın.(17. İsra Sûr/29) 

 

+ Onlar, harcadıklarında ne israf ne de cimrilik edenlerdir. 

Onların harcamaları, bu ikisi arası dengeli bir harcamadır.(25. 

Furkan Sûr/67) 

 

+ Öyle ise akrabaya, yoksula ve yolcuya hakkını ver. Bu, 

Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak isteyenler için daha hayırlıdır. 

İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.(30. Rum Sûr/38) 

 

+ İnsanların malları içinde artsın diye faizle her ne verirseniz, 

Allah katında artmaz. Ama Allah'ın hoşnutluğunu isteyerek her 

ne zekât verirseniz; işte bunu yapanlar ( sevaplarını ve 

mallarını) kat kat arttıranlardır.(30.Rum Sûr/39) 

 

+ Mallarında (yardım) isteyen ve (iffetinden dolayı isteyemeyip) 

mahrum olanlar için bir hak vardır.(51. Zariyat Sûr/19) 
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ZİNA YAPMAK 
 

+ Kadınlarınızdan fuhuş (zina) yapanlara karşı içinizden dört 

şahit getirin. Eğer onlar şahitlik ederlerse, o kadınları ölüm alıp 

götürünceye veya Allah onlar hakkında bir yol açıncaya kadar 

kendilerini evlerde tutun (dışarı çıkarmayın).(4.Nisa Sûr/1 5) 

 

+ Sizlerden fuhuş (zina) yapanların her ikisini de incitip kınayın. 

Eğer onlar tövbe edip ıslah olurlarsa onları incitip kınamaktan 

vazgeçin. Çünkü Allah tövbeleri çok kabul edendir, çok 

merhamet edendir. (4.Nisa Sûr/16) 

 

+  (Ey Muhammed!) De ki: "Gelin, Rabbinizin size haram kıldığı 

şeyleri okuyayım: O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anaya 

babaya iyi davranın. Fakirlik endişesiyle çocuklarınızı 

öldürmeyin. Sizi de onları da biz rızıklandırırız. (Zina ve benzeri) 

çirkinliklere, bunların açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Meşrû 

bir hak karşılığı olmadıkça, Allah'ın haram (dokunulmaz) kıldığı 

canı öldürmeyin. İşte size Allah bunu emretti ki aklınızı 

kullanasınız."(6.En’am Sûr/151) 

 

+ Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o, son derece çirkin bir iştir ve 

çok kötü bir yoldur.(17.İsra Sûr/32) 

 

+ Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüzer 

değnek vurun. Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah'ın 

dini(nin koymuş olduğu hükmü uygulama) konusunda onlara 



 351

acıyacağınız tutmasın. Mü'minlerden bir topluluk da onların 

cezalandırılmasına şahit olsun.(24.Nur Sûr/2) 

 

+ Zina eden erkek ancak, zina eden veya Allah'a ortak koşan 

bir kadınla evlenir. Zina eden bir kadınla da ancak zina eden 

veya Allah'a ortak koşan bir erkek evlenir. Bu, mü'minlere 

haram kılınmıştır.(24.Nur Sûr/3) 

 

+ Onlar, Allah ile beraber başka bir ilâha kulluk etmeyen, 

haksız yere, Allah'ın haram kıldığı cana kıymayan ve zina 

etmeyen kimselerdir. Kim bunları yaparsa ağır azaba 

uğrar.(25.Furkan Sûr/68) 

 

(TECAVÜZ) VE ZÜLME UĞRAMAK:/YAPMAK 
 
 
+ İşte böyle. Her kim, kendisine verilen eziyetin dengi ile 

karşılık verir de, bundan sonra kendisine yine bir tecavüz ve 

zulüm vaki olursa, emin olmalıdır ki, Allah ona mutlaka yardım 

edecektir. Hakikaten Allah çok bağışlayıcı ve mağfiret 

edicidir.(22. Hacc Sûr/60) 

 

+ (Bunun üzerine ötekilere hitaben şöyle denir:) İşte 

(taptıklarınız), söylediklerinizde sizi yalancı çıkardılar. Artık ne 

(azabınızı) geri çevirebilir, ne de bir yardım temin edebilirsiniz. 

İçinizden zulmedenlere büyük bir azap tattıracağız! (25. Furkan  

Sûr/19) 



 352

+ Ancak insanlara zulmedenlere ve yeryüzünde haksız yere 

taşkınlık edenlere ceza vardır. İşte acıklı azap bunlaradır.(42. 

Şura Sûr/42) 
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